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Urednikov kotiček
Spoštovani bralci in bralke Lipnice!
Z novo, praznično obarvano številko Lipnice, smo prišli med 
vas tik pred Božičem in Novim letom. Zato že v uvodu moja is-
krena  želja po mirnih in blagoslovljenih praznikih in čim bolj 
uspešnem vstopu v leto 2015. Velja za vse, tako za vas, spošto-
vane in spoštovani, kakor tudi za sodelavce Lipnice in seveda 
zaposlene v občinski upravi z županom Alojzem Glavačem na 
čelu. Leto, ki se izteka, je bilo nadvse burno in razburkano. Za 
nami so tri volitve, v evropski parlament, predčasne v Državni 
zbor in jesenske lokalne volitve. Vlada je rabila kar tri mesece, 
da se je kadrovsko zapolnila, ves čas pa zaradi nič kaj rožnate 
gospodarske in finančne situacije išče, kje vzeti nekaj, česar ni. 
Govori se o novih davkih, da v obubožano državno blagajno 
pride kak evro več. Vlada se ozira  tudi po lokalnih skupnosti, 
napoveduje reze v sredstvih, namenjenih delovanju občin. 
Kako bo, bo znano šele s sprejetjem proračuna za leto 2015. 
Šele, ko bodo jasna izhodišča, bomo lahko tudi v občini Mo-
ravske Toplice sprejeli proračun za leto 2015.  

 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 – 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.

Župan Alojz Glavač o letu 2015, ki prihaja

Ne slepimo se, težje bo
Spoštovane občanke in 
občani, dragi prijatelji! 
Ob koncu leta po navadi drug 
drugemu izrečemo nekaj le-
pih besed za prihodnost, si 
zaželimo zdravja, uspehov 
na delovnem področju in 
seveda družinsko srečo. Tudi 
sam bi vam rad v zadnjih 
dneh leta 2014 rekel kakšno 
besedo spodbude, rekel kaj 
lepega in prijaznega, ven-
dar mi resnost situacije, v 

kateri je naša država, to preprosto ne dovoljuje. Prej bom 
dejal, da se ne smemo slepiti o prihajajočem letu 2015, kajti 
težje bo, kot nam je bilo letos. Nisem pesimist, ampak tre-
zen realist, ki stoji čvrsto na trdnih tleh, ko razmišlja, kam 
in kako ter kakšno razvojno pot bo ubirala naša občina. 
Že v programskih nastopih ob moji kandidaturi za dru-
gi županski mandat sem opozarjal, da je čas velikih in 
obsežnih projektov mimo. Slovenija je še vedno v globoki 
recesiji, zato bo proračunskega denarja za naložbe manj 
kot doslej. V zadnjem hipu smo ujeli »vlak« za dve veliki 
infrastrukturni naložbi, krak B pomurskega vodovoda in ka-
nalizacijsko omrežje v Filovcih, pa še pri njiju je vprašanje, 
ali bo naša občina dobila povrnjena vsa vložena sredstva. 
Že res, da evropska blagajna ponuja v finančni perspekti-
vi do leta 2020 izdatna finančna sredstva, vendar ne več 

v infrastrukturo, temveč človeške vire, torej v naložbe, ki 
bodo prinesla nova delovna mesta. Na lokalni skupnosti je 
seveda breme zagotavljanja ustreznih pogojev za prihod 
potencialnih investitorjev. Zato je ena pomembnejših nalog 
novoizvoljenih svetnikov sprejetje občinskega prostorske-
ga načrta, kar se bo zgodilo v začetku prihodnjega leta. V 
ponovoletni čas smo premaknili tudi sprejetje občinskega 
proračuna za prihodnje leto. Danes namreč še nimamo 
vseh informacij, koliko proračunskega denarja nam bo 
namenila  država. Ta zdaj na vse pretege išče sleherno re-
zervo, da zmanjša javnofinančni primanjkljaj na raven, ki 
jo zahteva EU in mednarodne finančne inštitucije. In kar 
nekaj zloveščih napovedi smo slišali, da se bo država loti-
la tudi denarja namenjenega občinam. To pa pomeni, da 
bo manj sredstev za nove metre asfalta, pločnike in druge 
naložbe, kajti najprej moramo poskrbeti za nemoteno de-
lovanje šol in vrtcev, za realizacijo programov na področju 
socialnega varstva in tako dalje. Nočem vas v teh prazničnih 
dneh preveč prestrašiti, temveč le opozoriti na realnost, ki 
jo živimo in ki je pred nami.
Vseeno mi dovolite, da vam, morda po nič kaj svečanem 
uvodu, vseeno vsem zaželim vse dobro v letu 2015, blago-
slovljene božične praznike in srečno ter zdravo Novo leto!

Vaš župan Alojz Glavač!

Proračunska rezerva za odpravo 
posledic poplav
Svetniki Občine Moravske Toplice so se  sestali na drugi 
redni seji in  med drugim sklenili, da se sredstva iz prora-
čunskih rezerv namenil za odpravo posledic septembrskih 
poplav.
Septembrske poplave so na kmetijskih zemljiščih, stavbah 
in drugi infrastrukturi v občini Moravske Toplice povzročile 
za približno 612.000 evrov škode, pri čemer je največ škode, 
za nekaj več kot 400.000 evrov, na objektih. Zato so sve-
tniki sprejeli sklep, da se za sanacijo zagotovijo sredstva iz 
proračunskih rezerv občine do skupne višine 50.000 evrov. 
Sredstva so namenjena sanaciji na cestni in drugi javni 
infrastrukturi, ki je v lasti občine. 
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Svetniki so obravnavali še izgradnjo čistilne naprave in 
kanalizacije v Filovcih, ki je poleg izgradnje vodovodne-
ga omrežja v sklopu pomurskega vodovoda eden večjih 
projektov občine. Občina je za projekt kanalizacije dobila 
odobrena tudi sredstva iz znamenitega, zadnjega 8. poziva 
razvoja regij, in sicer v višini dobrih 1.300.000 evrov. Za 
uspešno črpanje odobrenih sredstev mora občina finančno 
uskladiti Načrt razvojnih programov, in sicer pri vrednosti 
projekta, virih financiranja in roku trajanje izvedbe, za kar 
so danes svetniki s sklepom dali zeleno luč. Lastna ude-
ležba občanov pri izgradnji omenjenega projekta znaša 
2.400 evrov na gospodinjstvo, kar so sprejeli svetniki v 
pripravljalni fazi projekta. Projekt mora biti zaključen v 
prihodnjem letu. 
Svetniki so soglašali tudi s preoblikovanjem kombinira-
ne enote oddelka vrtca v Fokovcih v polovični oddelek, saj 
ga obiskuje le 6 otrok, občina pa bo s sklepom oproščena 
plačila stroškov do polne zasedenosti, ki v primeru celega 
oddelka šteje 12 otrok. Število zaposlenih in sistematizacija 
dela se s preoblikovanjem enote v polovični oddelek ne 
bosta spremenili. 
Ob koncu seje so svetniki na predlog Komisije za volitve in 
imenovanja odločali  o  članih nadzornega odbora, neka-
terih delovnih teles občinskega sveta in občinske volilne 
komisije.
Svetniki se bodo do novega leta srečali še na eni seji, in 
sicer zaradi sprejetja rebalansa letošnjega proračuna, o ka-
drovskih predlogih za vsa delovna telesa občinskega sveta 
pa naj bi odločali na korespondenčni seji.

Seznam članov odborov in komisij v 
mandatu 2014/2018 
I. NADZORNI ODBOR:
1.  SIMON KARDOŠ, 
2. LIDIJA BOHNEC, 
3. MARTINA BAUMAN, 
4. KATJA RITUPER, 
5. MARTINA SEP.

II. OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA:
1.  JOLANKA HORVAT  - predsednica,
2.  EMIL VUČKIČ - namestnik predsednice,
3. ŠTEFAN KUHAR - član,

4. JOLANKA HORVAT - namestnik člana,
5. DRAGO IVANIČ - član,
6.  JANEZ PANKER - namestnik člana,
7.  ELISA HORVAT - član, 
8.  ANDREJ NOVAK- namestnik člana.

III. ODBOR ZA KMETIJSTVO:
1. IGOR CAMPLIN - predsednik,
2. VLADO VUČKIČ - član,
3. LEONN TURNER - član,
4. LADISLAV SABOTIN - član,
5. SUZANA KOLTAI - član,
6. JOŽEF ŠTEFKO - član,
7. VILJEM KIANEC - član.

IV.  KOMISIJA ZA NARODNOSTNA VPRAŠANJA IN 
MEDNARODNO SODELOVANJE:

1. ŠTEFAN ŽOHAR - predsednik,
2. LADISLAV SABOTIN - član,
3. VILMOS LIPAI - član.

V. ODBOR ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE:
1. DUŠAN GROF - predsednik,
2. SAŠO KOCA - član,
3. ŠTEFAN HUL - član,
4. ŠTEFAN KODILA - član,
5. ANDREJ KORUNIČ - član,
6. ALOJZ BERDEN - član,
7. ZVONKO ŠPILAK - član.

VI.  ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, ŠOLSTVO, 
KULTURO, ŠPORT IN TURIZEM

1. SAŠO KOCA - predsednik,
2. MAJDA DURINEK - član,
3. ANITA KERMAN - član,
4. SAŠO NORČIČ - član,
5. IRENA HÜLL - član,
6. BORUT ANDREJEK - član,
7. TIMOTEJA NEMEC - član.

VII. ODBOR ZA LOKALNO INFRASTRUKTURO:
1. ANDREJ BALIGAČ - predsednik,
2. BORIS VELNER - član,
3. VESNA ZADRAVEC - član,
4. ŠTEFAN FERENCEK - član,
5. ALOJZ TRPLAN - član,
6. ANITA KERMAN - član,
7. MATEJA NOVAK - član.

VIII. STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA:
1. SAŠO NORČIČ - predsednik,
2. VESNA ZADRAVEC  - član,
3. ANDREJ BALIGAČ - član.

IX. KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN 
IMENOVANJA:

1. DUŠAN GROF - predsednik,
2. ANDREJ BALIGAČ - član,
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3. IGOR CAMPLIN - član,
4. ŠTEFAN KODILA - član,
5. LEONN TURNER - član.

X.  SVET ZA VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN V 
OBČINI MORAVSKE TOPLICE:

1. ALOJZ TRPLAN - predsednik,
2. DEJAN HARI - član,
3. PETRA MARIČ - član,
4. MARTINA LIPAJ - član,
5. MAJDA ĐURINEK - član,
6. DANIJELA VUČKIČ - član,
7. JOŽEFA SAKOVIČ - član.

Novosti na področju dopolnilnih 
dejavnosti
Na podlagi zakona o kmetijstvu, kije začel veljati 29.4.2014 je 
bila sprejeta nova Uredba o dopolnilnih dejavnostih na  kme-
tiji. Ta je začela veljati z 12. 8.2014.
Že sam Zakon o kmetijstvu prinaša nekaj novosti na področju 
dopolnilnih dejavnosti. Tako določa, da letni dohodek iz do-
polnilnih dejavnosti ne sme presegati 3. povprečnih plač na 
zaposlenega v RS oziroma 5. povprečnih plač na območjih z 
omejenimi možnostmi za kmetovanje. Posamezna vrsta DD 
na kmetiji se ne sme opravljati, če je nosilec ali član kmetije 
registriran kot s.p. ali pa je ima večinski delež v pravni osebi re-
gistrirani za istovrstni dejavnosti. Od 1.1.2015 se morajo ločeno 
voditi evidence prihodkov od osnovne kmet. dejavnosti in od 
dopolnilne dejavnosti. Nosilec DD mora podatke vsako leto 
sporočiti na upravno enoto do 30. junija.

Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji  pa določa sku-
pine in vrste dopolnilnih dejavnosti po standardni klasifika-
ciji dejavnosti, njihove značilnosti in obseg, vsebino vloge za 
pridobitev dovoljenja, vpis v register kmetijskih gospodarstev, 
podrobnejše pogoje za opravljanje DD, nadzor in sankcije za 
kršitve.
Dopolnilno dejavnost se lahko registrira na kmetiji, ki ima v 
uporabi najmanj en hektar primerljivih površin in ki je pred 
oddajo vloge za izdajo dovoljenja v predpisanem roku vložila 
zbirno vlogo. Če pa gre za dopolnilno dejavnost povezano 
s čebelarstvom mora imeti nosilec DD vpisanih v registru 
čebelnjakov vsaj 10 čebeljih panjev. 

Za DD predelava gozdnih sadežev, gozdnih lesnih sortimen-
tov ter proizvodnjo in prodajo energije iz lesne biomase 
mora imeti kmetija v lasti še najmanj 6 ha gozda, za domačo 
suhorobarsko galanterijo pa 2 ha gozda.
Uredba na novo določa delež surovin, ki jih mora kmetija za-
gotoviti iz lastne pridelave, delež surovin, ki jih lahko dokupi 
od drugih kmetij in kaj lahko kupijo v prosti prodaji. Tako 
npr. mora kmetija, ki ima registrirano DD turizem na kme-
tiji zagotoviti 50% vrednosti lastnih surovin, 25% jih lahko 
dokupi od drugih kmetij in 25% v prosti prodaji. Uredba 
tudi predpisuje evidence, ki jih morejo voditi posamezne 
dopolnilne dejavnosti. Novost pa je tudi, da v uredbi ni več 
dopolnilne dejavnosti pridobivanja in prodaje energije iz 
vodnega, vetrnega in sončnega vira.
Vse kmetije, ki imajo že registrirano DD morajo opravljanje 
te dejavnosti uskladiti z določbami te uredbe najkasneje 
do 1. januarja 2016. Tisti, ki pa so prejeli sredstva iz naslova 
ukrepov razvoja podeželja in se jim obveznost iz odločbe o 
pravici do sredstev ne bo iztekla do 1. januarja 2016, morajo 
opravljanje dopolnilne dejavnosti uskladiti z določbami te 
uredbe v 60 dneh po izteku petletne obveznosti.
Seveda pa morajo dopolnilne dejavnosti upoštevati tudi 
področno zakonodajo za svojo dejavnost. S 13. decembrom 
se začne uporabljati Uredba EU o zagotavljanju informa-
cij o živilih potrošnikom, ki jo morajo upoštevati vsi nosil-
ci živilske dejavnosti. Ta uredba med drugim določa, da je 
potrebno v seznamu sestavin ustrezno označiti alergene.
Ker je novosti kar nekaj svetujem, da se za vse podrobnejše 
informacije v zvezi z tem obrnite na svetovalke za dopolnil-
ne dejavnosti na kmetijsko gozdarskih zavodih.

Jožica Kapun Maršik, univ.dipl.ing.agr.
Svetovalka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti

 

Obvestilo Lovske družine Moravci
Lovska družina Moravci v skladu s 56. členom Zakona o 
divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16 z dne 20.04.2004) 
obvešča imetnike kmetijskih in gozdnih kultur na območju 
lovske družine Moravci ( upravljane površine k.o. Martjanci, 
Moravci, Tešanovci, Vučja Gomila, Fokovci in Suhi Vrh), da so 
imenovani pooblaščenci upravljalca lovišča za ocenjevanje 
škode na kmetijskih gozdnih kulturah za obdobje 2015-2017 
sledeči:

ANDREJ SMODIČ, stanuje Vučja Gomila 61, SI 9208 Fokovci, 
GSM: 040 160 318,

SIMON BRUNER, stanuje Dolga ulica 84, SI 9226 Moravske 
Toplice, GSM: 031 525 362,

DOMINIK HARI, stanuje Dolga ulica 92,  SI 9226 Moravske 
Toplice, GSM: 041 865 514.

Oškodovanec je dolžan po 56. členu Zakona PISNO z vse-
mi relevantnimi podatki prijaviti škodo na kmetijskih in 
gozdnih kulturah v treh dneh od dneva, ko je škodo opazil 
na naslov LD Moravci, Dolga ul. 160, SI-9226 M. Toplice. 

Andrej Smodič, starešina

AKTUALNO
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70 let mašništva škofa Smeja
Soboški škof dr. Peter Štumpf je ob XXVI. Košičevih dneh, 
katerih višek je bila sveta maša s pestrim kulturnim progra-
mom v župnijski cerkvi Gospodovega vnebohoda – oboje 
je bilo v poklon Bogu in jubilantu dr. Smeju ob njegovi 
70-letnici mašništva – v svoji homiliji le-tega poimenoval 
z žlahtni rubin. To prispodobo zanj je ponovil še v Stopinjah 
2015, v  katerih je svojo pridigo s slovesnosti 21. septembra 
2014 v Bogojini še pisno objavil. S to posrečeno metaforo 
je hotel povedati, da z železomašnikom Smejem imamo 
med sabo dragega, Bogu in ljudem zvestega človeka in 
velikega Marijinega častilca (njegovo škofovsko geslo se 
namreč glasi: Milosti polna, spomni se). Jubilejno slavje je 
bilo še v Mariboru, v nedeljo, 7. decembra, in 14. decembra v 
soboški stolnici. V ponedeljek, 8. decembra letos, na praznik 
Brezmadežne, je namreč minilo 70 let od dneva, ko je bil 
bogoslovec Smej posvečen v duhovnika (ta milost se mu 
je torej zgodila 8. 12. 1944).
Rodil se je 15. februarja 1922 v Bogojini v dokaj premožni 
kmečki družini, zapisani veri, slovenstvu in delu za splošno 
dobro. Osnovno šolo je končal v domačem kraju, gimnazijo 
v Sóboti, teologijo pa začel študirati v Mariboru in jo (zaradi 
vojne) moral nadaljevati v Sombotelu (madž. Szombathely), 
kjer jo je tudi končal in kjer je bil posvečen v duhovnika. 
Morda na tem mestu ni odveč poudariti, da je vse stopnje 
izobraževanja opravil z odliko.

Duhovniško službo je kot kaplan opravljal najdlje v Turnišču 
in v Murski Soboti, kjer je leta 1965 postal župnik. V mari-
borsko škofijo je bil povabljen 1969, kamor se je preselil 1. 
septembra. Službo  stolnega kanonika in generalnega vi-
karja je opravljal do leta 1983, do binkoštnega ponedeljka, 
23. maja, ko je bil posvečen v škofa. Predvsem imenovanje 
za mar. pom. škofa nas je vse vernike v pokrajini ob Muri na 
vso moč vzradostilo in nas navdalo s ponosom, s katerim ga 
médse sprejemamo še danes. Slovenski visoki dostojanstve-
niki vseh veroizpovedi ga izredno cenijo zaradi poznavanja 
Svetega pisma in tujih jezikov, duhovniki ga spoštujejo zara-
di njegove pripravljenosti pomagati jim pri verskih obredih, 
duhovnih vajah, spovedih in drugem. Izobraženci ga cenijo 
zaradi njegovega širokega znanja na verskem in posvetnem 
področju, bralci z radovednostjo berejo njegove literarne 
stvaritve in prevode tujih del, verniki radi prisluhnejo njego-
vim pridigam, ki jim škof poleg razlage evangelijev neredko 
ponudi tudi nasvete za bogatejše duhovno življenje… Ver-

ni in neverni ga v nebo kujejo zaradi njegovega asketskega 
življenja, pobožnosti in modrosti. In predanega dela. 
Kaj vse je škof dr. Jožef Smej postoril v teh 70-tih letih 
svojega dušnopastirskega poslanstva, pastoralnega dela 
duhovnika oz. visokega slovenskega katoliškega cerkvenega 
dostojanstvenika, je nemogoče oceniti. Zato bomo v našem 
občinskem glasilu našteli samo nekaj najvrednejših njegovih 
del in zanimivosti, ki jih morda naši občani še ne poznajo. 

Dr. Smej namreč ni – kot je že zapisano – samo duhovnik, 
temveč tudi znanstvenik, pisatelj, pesnik,  prevajalec in 
urednik. Eden od prvih njegovih znanstvenih prispevkov je 
zagotovo spis Cerkev v Soboti (1071-1971), ki ga je objavil v 
prvih Stopinjah (katoliškem koledarju), katerih pobudnik in 
prvi urednik je bil prav on. Od prvih Stopinj v letu 1972 pa do 
letošnjih je v njih objavil kar 219 enot (podatek najdemo v 
Stopinjah 2015). Med njimi so objave s področja teologije, 
duhovnosti, zgodovine, leposlovja, priložnostni zapisi in dru-
go. Znanstvene in strokovne razprave objavlja v samostojnih 
edicijah, znanstvenih časopisih in zbornikih. Od le-teh naj 
jih samo nekaj naštejemo. Prav gotovo je naše pozornosti 
najbolj vredna njegova disertacija, ki je izšla v knjižni izdaji 
1975 z naslovom Pastoralna dejavnost Ivanocyjevega kroga, 
s katero je leto poprej doktoriral in v kateri je prikazal dr. Iva-
nocyja in njegove sodelavce s pastoralno-teološkega vidika. 
Enega od njih, Jožefa Klekla st., je predstavil v knjigi Jožef 
Klekl (st.) že leta 1954. Ob 100-letnici Ivanocyjeve disertacije, 
ki jo je prevedel iz madžarščine in nosi naslov Sveto pismo 
in klinopisni spomeniki (1985), je napisal pomenljivo sprem-
no besedo. V knjigi Muza Mikloša Küzmiča (1976) je izbral, 
prevedel, objavil in komentiral Küzmičeve pesmi, v knjižici 
Simon Čergič, župnik in pesnik (1982) pa je predstavil tega 
duhovnika in pesnika.  
Mikloš Küzmič, najpomembnejši prekmurski katoliški pi-
sec, je bil slej ko prej glavni navdih za Smeja pri njegovem 
znanstvenem in leposlovnem delu. Tudi zato je pred dese-
timi leti – skupaj z Občino Moravske Toplice in Pomurskim 
pastoralnim področjem –  organiziral simpozij o njem in 
sodeloval pri projektu postavitve spomenika v Ivanovskem 
dolu ob 200-letnici Küzmičeve smrti. Poleg spomenika je 
rezultat simpozija tudi zbornik z naslovom Pisec sedmerih 
luči (2005). O Miklošu Küzmiču (1737-1804) piše tudi v enem 
od najboljših svojih leposlovnih del: v romanu z naslovom 
Po sledovih zlatega peresa (1980). Drugo veliko škofovo lite-
rarno delo pa je roman o Ivanocyju – Ivanocijeva skrivnost 

AKTUALNO
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V Zgornjih Moravcih je Marija Nemec 
praznovala 103. rojstni dan 
Najstarejša občanka občine Moravske Toplice je 
obrnila 103. list svojega življenja
V Zgornjih Moravcih je v četrtek, 4. decembra (v teh dneh) 
med svojimi najdražjimi praznovala svoj 103. rojstni dan 
Marija Nemec, rojena Kerčmar, ki je najstarejša občanka 
občine Moravske Toplice. Na svet je prijokala 4. decembra 
davnega leta 1911 v kmečki družini. Ko se je poročila, je takoj 
odšla v Francijo, ker doma ni bilo denarja z namenom, da bi 
doma posodobila kmetijo. Od začetka je delala pri kmetih 
od jutra do večera na velikih farmah, kjer je delala na polju in 
v hlevih molzla krave. Čez čas si je našla drugo delo v mestu 
Pariz, ko se je že naučila francoskega jezika, delala pri me-
stnih gospodah, kot gospodinja, blizu znamenite katedrale 
Notre Dame, kamor je tudi hodila k svetim mašam. Dolgih 
49 let je minilo, ko je prišla prvič na obisk v svoj rojstni kraj 
v Zgornje Moravce, takrat je še živel mož, zelo pa je imela 
željo, da obišče grob svoje hčerke. Po krajšem obisku se je 
spet vrnila nazaj v Francijo na svoje delovno mesto. Pred 
sedmimi leti se je za stalno vrnila iz Francije v svoj rojst-
ni kraj v Zgornje Moravce, kamor si je vedno želela, da bi 
živela na stara leta doma v rodnem Prekmurju. Tako danes 
živi na svoji domačiji pri nečakinji Ireni Černela, ki z možem 
Stankom lepo skrbita za njo. Marija ima lepo urejeno sta-
novanje, je vsa zadovoljna in srečna, da ji stojita vedno ob 
strani zakonca Černela. Dneve si krajša z gledanjem tele-
vizijskih programov, kajti najraje gleda franconski tele-
vizijski program. Marija je kljub svoji starosti, sedaj, ko je 
praznovala svoj 103. rojstni dan, rada vedno lepo urejana, 

(2012), v katerem nam avtor predstavi življenje in delo dr. 
Franca Ivanocyja (1857-1913), ki je poleg Küzmiča pomenil 
drugo najmočnejšo inspiracijo za Smejevo posvetno delo. 
Kot zanimivost naj omenimo, da je prvi v sedanji naši občini 
deloval, drugi pa bil v njej rojen (župnija Sveti Benedikt).              
Smejevo ustvarjalno delo je ogromno, zato ga na tem mestu 
ne moremo niti našteti, kaj šele podrobneje predstaviti. Več 
o njem in o škofu samem lahko izvemo iz bogate dokumen-
tarne knjige Draga Sobočana z naslovom Ob 85. življenjskem 
miljniku škofa dr. Jožefa Smeja (2007) in iz bibliografij, ki 
jih je za različna obdobja Smejevega udejstvovanja na prej 
naštetih področjih pripravil Franc Kuzmič in objavil v več 
edicijah (npr. Zbornik soboškega muzeja, Košičevi dnevi, 
Stopinje). Na tem mestu dodajmo k njegovi bibliografiji 
samo še najnovejši zapis, Od Bogojine do papeža Frančiška 
(Stopinje 2015, str. 149-150), ki je ponatisnjen še v Družini 14. 
dec. 2014, str. 18; iz njega izvemo, da papeža Bergoglio vežejo 
sorodstvene vezi s potomci izseljencev, zakoncev dr. Franca 
Bajleca iz Bogojine in Zorke Košir iz Maribora.
In za konec: vse ljudi dobre volje v moravskotopliški občini 
vabimo, da berejo škofova izvirna dela in prevode (npr. 
Zlato krsto Ferenca Móra, roman iz časov cesarja Diok-
lecijana), bolj radovedni tudi strokovne monografije, 
znanstvene članke in poljudne spise in da se vsak po svojih 
močeh skušamo ravnati po njegovi delavnosti, dobroti in 
pobožnosti. Ne nazadnje je dr. Jožef Smej tudi častni občan 
Občine Moravske Toplice. Zato mu je župan Alojz Glavač 
ob 70-letnici mašništva pri jubilejni maši, ki jo je daroval v 
domači farni cerkvi, v imenu vseh občanov čestital in izrekel 
zahvalo za vse njegovo delo, oboje z željo, da bi bil še dolgo 
med nami.

Jože VUGRINEC     

 

Vesele božične praznike in uspešno 
novo  leto 

 

vam želi Svet MNSS Občine Moravske Toplice 
 
 

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
eredményekben gazdag új 

esztendőt   
 
 

kíván a Moravske Toplice Községi MNÖK Tanácsa 

LJUDJE IN DOGODKI
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lepo oblečena, pa vedno še ima polakirane nohte in lepo 
urejeno frizuro. Ob obisku nam je Marija zaupala, da je še 
kar dobrega zdravja in je letos imela obisk iz Francije iz me-
sta Pariz, kjer je delala, saj sta jo obiskala mož in žena, pri 
katerima je službovala. Bila je zelo vesela obiska in je z njim 
govorila v francoskem jeziku. Po kosilu pa še rada popije 
kozarec belega vina. Tudi letos na njen rojstni dan iz Fran-
cije niso pozabili, saj je prejela tudi pismene čestitke od 
tam za  njeni 103. rojstni dan. Ker pa sedaj Marija ne more 
več v cerkev, jo obiščejo dušni pastirji na njem domu. Mari-
ja je v svojem dolgem življenju veliko pretrpela, s kovčkom 
je odšla s trebuhom za kruhom in s kovčkom je prišla do-
mov v rodni Prekmurje, kjer preživlja jesen življenja in po 
75 letih dela in življenja v Franciji se je za stalno vrnila do-
mov v svoj rojstni kraj. Tudi domači župan občine Moravske 
Toplice Alojz Glavač ni pozabil na slavljenko in je prišel na 
njen rojstni dan, z želijo, da skupaj nazdravijo  in se drugo 
leto spet srečata. Čestitat so ji prišli tudi predstavniki Kra-
jevne skupnosti Moravske Toplice in Društva upokojencev 
Moravske Toplice. Marija je najbolj vesela obiskov, ko pri-
dejo na obisk njeni najbližji sorodniki. Od slavljenke Marije 
Nemec smo se poslovil z stiskom roke, ji zaželeli na mnoga 
zdrava leta, da se drugo leto spet srečamo, ko bo obrnila 
104. list svojega življenja. Marija nam je povedala, da so 
leta hitro minila, kot da bi veter odpihnil jesensko listje. 

J.Ž.

Tudi živali so lahko prijetna družba
Bližajo se zimski, praznični dnevi, ki so za marsikaterega 
posameznika zelo naporni. Veliko ljudi, predvsem starejših, 
živi samih, brez sorodnikov ali bližnjih, s katerimi bi si deli-
li življenje. Kratki in hladni dnevi, ki so pred vrati, naredijo 
redkejša še tista srečanja, ki jih imajo z zunanjim svetom. 
Osamljenost je težka in boleča izkušnja, vodi lahko tudi v 
depresijo. 
A ni nujno, da je tako. Tudi žival je lahko zelo dobra družba. 
Znano je, da imajo živali zelo dobre terapevtske učinke, saj 
prispevajo k boljšemu psihofizičnemu počutju. Mačka, ki 
nam hvaležno prede v naročju in pes, ki nam sedi ob nogi, 
sta zvesta prijatelja, ki odženeta osamljenost in žalost. 
Sprejmite živali k sebi in zmanjšajte muke sebi in njim.

Psi, ki so priklenjeni na verige in zaprti v bokse po nekaj 
dni, tednov, mesecev, celo let ali za za vso življenje, občutijo 
nepopisno osamljenost in trpljenje. Mačke, ki se zunaj po-
dijo same, v mrazu iščejo kotičke, kam bi se zavlekle, se 
počutijo nezaželene in prepuščene na milost in nemilost 
okolja. Tudi živali, prav tako kot ljudje, so družabna bitja, ki 
občutijo dolgčas in osamljenost, in tudi njim predstavlja 
preživeti življenje v družbi veliko radost.
Poglejte na živali kot na družbo in vsem bo lepše in lažje. 
Če ste starejši, si namesto nemirnega in živahnega psa, 
nabavite takšnega, ki je bolj umirjen in ki bo počival pri 
vaši nogi. Muce božajte in navajajte na sebe že od male-
ga, da vam bodo delale družbo in vas grele, medtem, ko 
počivate. Še boljše: posvojite odraslo udomačeno mačko, 
ki vam bo hvaležna, ker ste ji omogočili lepo življenje. 

Živali nam izkazujejo veliko topline in naklonjenosti, le pri-
pravljeni ju moramo biti sprejeti. Kakšen pekel mora biti 
hrepeneti po družbi, prijateljstvu in dotiku, vse kar imamo 
pa je samota, pozabljenost ter občutek nepomembnosti 
in nezaželenosti. Ni zaman pri kaznovanju ravno obsodba 
na samico najhujša kazen. Velika škoda je, da se med sabo 
ne osrečujemo z družbo – sprejmimo druga bitja v svoja 
življenja in na tak način polepšajmo življenja njim in sebi. 
Poskusite. Videli boste, da so živali zelo pametna in čuteča 
bitja. In prav vsaka je nekaj posebnega.

Ana Žnidarič, 
članica Društva za zaščito živali Pomurja

Mariji je voščil župan Alojz Glavač
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Pesem kvinteta je spet zapolnila dvorano in s svojo 
sporočilnostjo naznanjala spokojnost in mir bližajočih 
praznikov. Ob koncu je sledila še zahvala otrok in vzgojiteljic 
iz vrtcev Bogojina in Filovci, ki so vsakemu pevcu podarili del 
sebe, del lastnega ustvarjalnega sveta. Ob tem so se na odru 
zbrali vsi prisotni otroci in družno s pevci kvinteta Aeternum 
sooblikovali zadnji, nepozabni prizor sreče.
Hvaležni za ves izkupiček dobrodelnega koncerta, smo se 
družili ob lično izdelanih voščilnicah, ki so jih za ta namen 
oblikovale sodelavke in otroci našega zavoda ter njihovi 
starši, za pogostitev s pecivom in čajem pa so poskrbeli 
naši kuharji.
Hvala vsem za vsak doprinos. Bili smo priča dejanju, ki nas 
usmerja v upočasnitev življenjskih korakov in prehod v 
dejanja, ki nam dajejo moči, da drug drugemu naredimo 
življenje lepo. Zapisala Milena Černela

Delavnice želja v vrtcu Moravske Toplice
V mesecu novembru obeležujemo mednarodni dan strp-
nosti in tudi v našem vrtcu smo v novembru  na temo 
strpnosti in sprejemanja drugačnosti, izvedli delavnice za 
starše in otroke. Namen delavnic je bil staršem pri otrocih 
skozi izkušnjo pomagati razbiti stereotipe in sprejemati 
drugačnost ter razvijati sočutje, strpnost, prostovoljstvo, čut 
za pomoč drugim in spodbujanje nematerialnih vrednot. 
Vse to so cilji tudi našega programa v projektu Dvig so-
cialnega in kulturnega kapitala v lokalni skupnosti, ki ga 
izvajamo pod okriljem Šole za ravnatelje.
V mrzlem četrtkovem popoldnevu smo se otroci, starši in 
strokovne delavke vseh enot Vrtcev občine Moravske Toplice 
zbrali v skupnem prostoru vrtca Moravske Toplice. Naša prva 
gostja je bila Aleksandra Pinterič iz zavoda Vista, avtorica 
otroške slikanice Hanina božična želja. Pred otroke je priko-
rakala z invalidskim vozičkom, na katerem je imela naložene 
slikanice z zgodbo o Hani. Otroci so opazovali voziček in 
pozorno poslušali predstavitev zgodbe o deklici na inva-
lidskem vozičku, ki si je želela shoditi, njena želja pa se je 
izpolnila za eno noč - božično noč.
Nato se je na čisto pravem invalidskem vozičku, za katere-
ga so otroci ugotovili, da je na električni pogon, pripeljala 
naša druga gostja Matejka Koštric. Matejka je zaposlena na 
partnerski šoli naše mreže projekta, Osnovni šoli Franceta 
Prešerna Črenšovci. Otrokom je povedala, da je gibalno ovi-

Dobrodelni koncert »Nasmejani obrazi«
Čeprav je ura kazala šele pet popoldne, se je nad vasjo Bo-
gojina že večerilo. Vse je kazalo na posebno spokojnost de-
cembrske noči, ki se je šele rojevala, prižgane luči v kulturni 
dvorani pa so širile svoj svetlobni sij in privabljale ljudi, ki 
so drug ob drugem in drug z drugim delili občutke, katerih 
moči se ne da zapisati, občutke, ko z lastnim dobrim delaš 
dobro za druge.

Dvorana, okrašena z izdelki otrok in staršev, videoprojekci-
ja, ki so jo osnovali starši vseh šestih enot našega zavoda 
in napis »Nasmejani obrazi«, so bili odsev dela ljudi, ki se 
zavedajo, da skupaj zmorejo več. 
Pričakovanja je prestregla vzgojiteljica, ki je v vlogi napo-
vedovalke povezovala dogajanje. Ravnateljica je za pozdrav 
prisotnih izbrala besede s pozitivnih prizvokom. Sledil je 
koncert kvinteta Aeternum. Zven moških ubranih glasov 
je zapolnil dvorano in donel kot božajoča pesem hvalnica 
vsem, ki so bili ta večer zbrani na prireditvi. Ob spremljavi 
kitare so peli otroci vrtca Bogojina, oddelka 1-3 let. Otroci 
oddelka 3-6 let so se predstavili z deklamacijo in ljudsko 
izštevanko. Sledil je drugi del koncerta kvinteta, katerega 
člani priznavajo in čutijo pripadnost domačim krajem, Bo-
gojini in Filovcem, čeprav so si nekateri že ustvarili svoje 
družine drugje. Nastopili naj bi tudi otroci vrtca Filovci, a je 
namesto tega ostalo le svarilo nam odraslim, kot opomin, 
da otroške oči drugače gledajo na življenje, njihov smeh in 
veselje pa pridobivata vrednote ob majhnih stvareh. Samo 
prisluhniti bi morali otroškemu srcu, pa bi lažje doumeli 
ljubezen do vseh ljudi.  
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rana že od otroštva in da tudi njene noge ne ubogajo njene-
ga prigovarjanja, tako kot pri Hani iz slikanice. Predstavila 
jim je, kako je hodila v šolo, se igrala, kaj vse lahko počne in 
s kakšnimi ovirami se srečuje.

Matejka je omenila, da rada pleše in to je pokazala v ple-
sni delavnici z otroki in njenim soplesalcem Blažem. Hkrati 
sta se odvijali še ustvarjalna delavnica in delavnica iskanja 
želja, ki se jih ne da kupiti. V ustvarjalni delavnici so otroci z 
ilustratorko slikanice Hanina božična želja Klaudijo Sakovič 
izdelovali snežinke, s katerimi bomo v vrtcu okrasili novolet-
no jelko. V delavnici iskanja želja pa so otroci razmišljali o 
nematerialnih željah, kot so sreča, prijateljstvo, prijaznost … 
Svoje želje so narisali na kartonček, strokovne delavke pa so 
jim pomagale želje tudi zapisati. Kartončke so nato pritrdili 
na bele balone, napolnjene s helijem.
Starši so v času delavnic poslušali predavanje Aleksan-
dre Pinterič o prepoznavanju in obvladovanju neprijetnih 
čustev pri otrocih. Skozi povratno informacijo so starši izra-
zili izredno zadovoljstvo s predavanjem in ga označili kot 
zanimivo in poučno.
Prav tako so otroci izrazili zadovoljstvo z delavnicami, še 
preden so doživeli vrhunec popoldneva. Matejka je za konec 
s svojim soplesalcem odplesala čudovito točko, ob kateri so 
se marsikomu orosile oči. Neučakanost pa je že vladala med 
otroci, ki so nestrpno pričakovali, da bodo svoje balončke z 
željami odnesli ven in jih spustili v nebo. Ker seveda ne gre 
vedno vse kot po maslu, so nam balončki malo ponagajali 
in niso hoteli poleteti s pretežkimi kartončki. Otroci so se 
hitro znašli, sneli kartončke z željami, balončkom prišepnili 
svoje želje in jih spustili v nebo. Otroci pevskega zbora vrtca 
Moravske Toplice pa so balončke na njihovo pot pospremili 
s pesmico Balonček (J. Humer) in se zadovoljni razšli.
Upamo, da so starši upoštevali nasvet ravnateljice v 
zaključnem govoru, se doma pogovorili z otrokom tako o 
sprejemanju drugačnosti, kot o nematerialnih vrednotah 
in s tem poglobili njihovo doživljanje. Menimo da smo jim 
to popoldne dali kar nekaj podlage za vzgojo o strpnosti, 
samo izkoristiti jo je potrebno.
Koordinatorke in izvajalke delavnic smo z izvedbo delavnic 
zadovoljne in že kujemo nove načrte in ideje za izvajanje 
delavnic najprej v partnerskih zavodih projekta, nato pa 
tudi v drugih šolah in vrtcih, saj se nam zdi takšna izkušnja 
neposrednega srečanja otrok z drugačnostjo neprecenljiva.

Monika Šlichthuber Jerebic, 
svetovalna delavka in koordinatorka projekta SKK 

Pekli smo domači kruh 
Da v vrtcu vsak dan jemo svež kruh, ni nič nenavadnega, 
kako pa do njega pridemo, pa je zgodba, o kateri smo se 
pogovarjali skozi temo »Od zrna do kruha«. Podrobno smo 
spoznali različno zrnje, moko pa tudi različne vrste kruha. 
Radovednost nas je gnala celo tako daleč, da smo se odločili, 
da bomo otrokom pokazali, kako se v krušni peči speče 
domač ržen kruh, kot so ga nekoč pripravljale naše babice.
V torek, 25. novembra nas je pot vodila na kmetijo Malačič 
v Prosenjakovcih, kjer nas je sprejela gospodinja Hermina. 
Spoznati smo namreč želeli postopek priprave rženega 
kruha in naša gostiteljica nam je to bila pripravljena poka-
zati. Sestavine, potrebne za ržen kruh, so že čakale na mizi. 
Gospodinja Hermina je zamesila moko, vodo, sol in kvas, mi 
pa smo ji pri tem pomagali. Ko je testo dovolj dolgo vzhajalo, 
je vsak otrok iz testa naredil majhen hlebček, velike hlebce 
pa je s pomočjo vzgojiteljic naredila gospodinja Hermina.
Med vzhajanjem testa je gospodinja zakurila v krušni peči. 
Ko je ta bila dovolj topla, smo gospodinji podajali košare s 
testom, ki ga je najprej dala na lopar in namazala z mlekom, 
nato pa je vse skupaj potisnila v peč. Peka rženega  kruha 
je trajala uro in pol, a čakanje se je izplačalo, saj je iz peči 
kmalu prijetno zadišalo.

Gospodinja Hermina nam je ob kocu podarila majhne in 
velike hlebce kruha. Kruh smo odnesli v vrtec, kjer smo ga 
poskusili, ponudili pa smo ga tudi staršem. Povedati vam 
moramo, da je bil zelo dober, še posebej zato, ker smo k temu 
pripomogli tudi mi.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo gospodinji Hermini 
Malačič, ki nam je omogočila, da smo lahko spoznali, kako 
se peče pravi domači rženi kruh. 

Zapisala vzgojiteljica Bernarda Koroša Pantović
iz dvojezičnega vrtca Prosenjakovci

Házi kenyérsütés
Az óvodában minden nap friss kenyeret eszünk, ami ma-
napság már nem különleges dolog. Nagyon fontos, hogy az 
egészséges táplálkozást minél fiatalabb korban sajátítjuk el. A 
kenyérsütést »A magtól a kenyérig« című témakörben ismer-
tettük a gyerekekkel. A hét folyamán a különböző magokról, 
lisztekről és a kenyér fajtákról beszélgettünk. Az óvónők ismét 
összefogtak annak érdekében, hogy a gyermekek játékos mó-
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Hagyományos  disznóvágás  
Magyarszombatfán
November 8-án, szombaton reggel, Szombatfán gyűltek össze 
a magyarszombatfaiak és a pártosfalvi Ady Endre Művelődési 
és Turisztikai Egyesület tagjai, hogy közös munkával és 
részvétellel mutassák be a hagyományos disznóvágást. A 
disznóvágás régen a paraszti udvarok fontos eseménye volt. 
Ilyenkor összegyűlt az egész család és a rokonság.
Egy kupica házi pálinka után (a hagyományőrzés miatt) már 
megvolt a bátorság is, és már senki sem fázott, így a böllér is 
leszúrta a disznót. Majd szalmával megperzselték, leöntözték 
vízzel és újra betakarták szalmával, hogy könnyebb legyen a 
tisztítás. Amikor ez megtörtént, a helybeli böllérek megkezdték 
a bontást. Eközben ügyes szakácsunk, Silvo, az asszon-
yok segítségével készítette az ebédet. Az asztalra került a 
májpörkölt, a friss pecsenye és a hagyományos magyar gulyás. 
Mivel a bemutatón a két település borászati egyesületének 
tagjai is részt vettek, így a jó bor sem hiányzott.
Az egész napos munka után, a disznótort esti mulatozással 
zárták. Közösen elkészítették a disznótoros vacsorát: a cson-
tlevest, a húsos káposztát, a kásás hurkát és egyéb disznóto-
ros ételeket. Természetesen a pecsenyesült sem hiányzott az 
asztalról. Mindkét falu egybegyűlt lakosai vacsora közben me-
gemlékeztek a régi idők hagyományairól. Kellemes és vidám 
hangulatban baráti kapcsolatok szövődtek. A résztvevők bol-
dogan és teli hassal búcsúztak el egymástól. 
A rendezvény sikeres megszervezéséért köszönetet mondunk 
Albert Atilla magyarszombatfai polgármesternek és Vöröš La-
dislavnak a pártosfalvi Ady Endre MTE elnökének. 

Sabotin Erika 

don tapasztalják meg azt, hogyan is készül a házi rozskenyér. 
Kedden, november 25-én a Malačič családhoz vezetett az 
utunk. Hermina néni bemutatta a kenyérsütés folyamatát. A 
hagyományos házi kenyér hozzávalói már az asztalon sora-
koztak. A dagasztáshoz lisztet, vizet, sót és élesztőt használt. 
Az alapanyagokat kézzel dolgozta össze, mi pedig segítettünk 
neki. A gyúrást egyenletes mozdulatokkal végezte, majd a 
gyerekek az óvónőkkel együtt kis cipókat formáltak a tész-
tából. Az elkészült cipókat az edényben hagytuk, letakartuk 
tiszta konyharuhával és meleg helyre tettük. Kelesztés közben 
Hermina néni tüzet rakott a kemencében. Amikor az elég me-
leg lett, a gyerekek segítségével a cipókat a sütőlapátra tette, 
majd megkente vízzel és a kemencébe helyezte el. Egy és fél 
órán belül megsült a rozskenyér. A frissen sült házi kenyér 
illatának nincs párja. 
Hermina gazdasszony egy kicsi és egy nagy cipót ajándékozott 
nekünk. Az óvodába vittük, ahol a szülőkkel együtt megkóstol-
tuk. A kiskezek sokat segítettek, ezért is különösen ízlett ne-
künk. A gyerekek nagyon jól érezték magukat, de a nap végén 
megállapították, hogy nehéz a molnár-élet, de a péklegények 
és a kisgazdasszonyok munkája sem könnyű.
Hálás köszönet jár Malačič Hermina gazdasszonynak, mivel 
lehetővé tette, hogy közelebbről is megismerjük a kenyérsütést. 

 Lejegyezte Koroša Pantović Bernarda, óvónő
Fordította Gal Silvija, pedagógiai asszisztens

a Kétnyelvű Pártosfalvi Óvodából

Tradicionalne koline v vasi 
Magyarszombatfa
V soboto, 8. novembra, so se prebivalci vasi Magyarszombat-
fa in člani Kulturno-turističnega društva Ady Endre iz Pro-
senjakovcev, zbrali že zjutraj v naselju Szombatfa, da bi se 
udeležili in skupaj predstavili tradicionalne koline. Nekoč so 
koline bile eden najpomembnejših dogodkov na kmetiji, saj 
so se ob taki priložnosti zbrali vsi družinski člani in sorodstvo. 
Po šilcu domačega žganja (ampak samo zaradi izročila) so 
zbrali dovolj poguma, nikogar več ni zeblo, pa je mesar zaklal 
svinjo. Nato so jo osmodili s slamo in polili z vodo, da pa bi 
bilo čiščenje še lažje, so jo znova pokrili s slamo. Ko je vse to 
bilo opravljeno, so k delu pristopili vaški mesarji in začeli s 
kosanjem. Medtem pa je naš kuhar Silvo, ob pomoči žensk, 
že pripravljal kosilo. Postregli so z jetrci, svežo pečenko in 
seveda tudi s tradicionalnim madžarskim golažem. Ker so 
se dogodka udeležili tudi člani društva vinogradnikov obeh 
naselij, tudi dobre kapljice ni primanjkovalo. 
Po celodnevnih opravkih so koline sklenili z večerjo in 
druženjem. Za večerjo so skupaj pripravili kostno juho, ki-
slo zelje z mesom, krvavice s kašo in druge jedi, značilne za 
koline. Seveda pa na mizi tudi pečenka ni manjkala. Med 
druženjem in večerjo so se prebivalci obeh vasi spominjali 
starih časov in običajev. V prijetnem in razigranem vzdušju 
so se sklepala nova prijateljstva. Tako so se udeleženci po-
slovili dobre volje in siti. 
Za uspešno organizacijo dogodka se zahvaljujemo županu 
naselja Magyarszombatfa, Attili Albertu in predsedniku 
KTD Ady Endre Prosenjakovci, Ladislavu Vöröšu.

Erika Sabotin 
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I. srečanje gasilk GZ Moravske Toplice
Potem, ko se je v novem 5-letnem mandatu kot predstavnica gasilk ozi-
roma predsednica komisije za članice v poveljstvu Gasilske zveze (GZ) 
Moravske Toplice znašla Martina Lipaj, je tudi na področju delovanja 
članic zavel novi veter. Ker se je doslej Lipajeva iz znane gasilske družine 
iz Martjancev aktivno udeleževala tudi aktivnosti gasilk na področju po-
murske gasilske regije, pa tudi na nivoju države, si je ob veliki podpori gasilk 
v občinski gasilski zvezi kar nekaj teh izkušenj želela prenesti tudi nanje. 
Razlogov za to je veliko, največji pa vsekakor ta, da imajo v 27 društvih GZ 
Moravske Toplice članske tekmovalne enote v kar sedmih društvih. Te se 
redno udeležujejo pregledov društev, sektorskih, občinskih, regijskih in celo 
državnih tekmovanj. Ob Suhem Vrhu, Selu in Filovcih, kjer delujejo najdlje, 
tudi v Martjancih, Krncih, Moravskih Toplicah in Ivancih. 
Če se družijo gasilci, zakaj se ne bi tudi gasilke,? so si dejale na enem od 
svojih rednih sestankov. In plod tega je bilo konec oktobra tudi njihovo I. 
uradno srečanje, katerega gostitelj je bilo PGD Moravske Toplice. Ker si vse-
lej prizadevajo prijetno združiti s koristnim, so uvodoma poslušale izkušnje 
dveh domačih tečajnikov, ki imata po tečaju oziroma opravljeni specialno-
sti  za nosilca izolirnih dihalnih aparatov (IDA) v tem v zvezi opravljeno še 
eno stopnico višje – modul A. Aleš Režonja in Dominik Hari sta jim namreč 
iz prve roke predstavila izkušnje in prigode z omenjenih tečajev, opravlje-
nih v Izobraževalnem centru RS na Igu. Kar samoumevno je bilo, da so za 
pogostitev in prijetni družabni del tokrat poskrbeli moški oziroma gasilci. 

V imenu gostitelja srečanja je članice – okoli 50 se jih je zbralo, poleg iz 
omenjenih društev pa so prišle tudi iz PGD Motvarjevci, kjer bo morda čez 
čas začela delovati že osma ženska gasilska tekmovalna enota, pozdravil 
predsednik društva gostitelja, sicer tudi podpoveljnik gasilske zveze na 
nivoju občine Štefan Cmor. Lipajeva, vesela, da se je tudi njej uresničila 
velika želja in se je zgodilo prvo zgodovinsko  srečanje, pa je že napove-
dala, da naj bi bilo njihovo srečanje poslej tradicionalno. Kot je obljubila, 
po junijskem sektorskem in občinskem tekmovanju družabno srečanje 
v tem delu leta naj ne bi bila njihova edina aktivnost, pač pa v skorajšnji 
prihodnosti razmišljajo tudi o vaji na operativnem področju, v kateri naj 
bi sodelovale samo članice. 
     Geza Grabar

Gasilke GZ Moravske Toplice na zgodovinski 
poučni taktični vaji
Težko bi sicer prišli do podatka, koliko taktični vaj so pripravile gasilke v 
pomurski regiji ali morda na nivoju Slovenije, a pobudnice – komisija za 
članice pri Gasilski zvezi (GZ) Moravske Toplice, so si enotne, da so bile na 
tem področju med prvimi sploh. Ker je tudi žensko gasilstvo v 27 društvih, 
kolikor jih šteje gasilska zveza v občini Moravske Toplice, močno prisotno, 

je bilo samo vprašanje časa, kdaj bodo zelo za-
gnane gasilske iz sedmih društev, kjer se lahko 
pohvalijo z ženskimi članskimi tekmovalnimi 
enotami, za povrh pa večina njih ni samo iz-
prašanih gasilk, pač pa so opravile tudi tečaje 
za vodje skupine, stopile velik korak naprej. 
Po zgodovinskem I. družabnem srečanju na 
nivoju zveze v oktobru so na lastno pobudo 
23. novembra izvedle še zgodovinsko, I. poučno 
taktično vajo. 
Vsebinsko si jo je sicer ob pomoči predsednice 
komisije za članice pri občinski gasilski zvezi 
Martine Lipaj, zamislil in zanjo pripravil tudi 
elaborat podpoveljnik zveze Štefan Cmor, ki je 
bil tudi vodja intervencije, pomočnika pa ob 
Lipajevi tudi poveljnik PGD Moravske Toplice 
Miran Cvetko. 

V gozdičju v lovskem domu Moravci, katerega 
lastnik je LD Moravci in kjer naj bi zagorelo ob 
predpostavki vnetja olja v priročni kuhinji, od 
koder se je požar razširil na goreče dele kuhi-
nje ter od tam na podstrešje in zaradi vetra 
tudi v gozd, se je z namenom lokaliziranja in 
gašenja požara taktično urilo čez 50 gasilk iz 
krajevnih društev. Najprej so na kraj nesreče 
prišle najbližje gasilke – iz Moravskih Toplic, 
zaradi napajanja avtocisterne, širjenja požara, 
izbruha le-tega v gozdu, urejanja prometa,… 
pa so v drugem in tretjem pozivu na kraj do-
godka prispele tudi gasilke iz preostalih šestih 
društev zveze: iz Suhega Vrha, Martjancev, Sela, 
Krncev, Ivancev in Filovcev. Ker so bile v trenut-
ku posredovanja pri martjanskih gasilkah na 
obisku tudi njihove kolegice iz podobnega 
društva (DVD) iz kraja Martijanec iz Hrvaške, 
so v vaji sodelovale tudi one. Z izolirnimi di-
halnimi aparati je napadalna skupina vstopila 
v objekt, pogasile požar in iznesla in oskrbela 
zaradi dima zastrupljena lovca, z izpihovalni-
kom dima izpihala dim in prezračila prostore. 
Ostale napadalne skupine so z vodo iz tlačnih 
cevi iz avtocistern in hidranta gasile lovski dom 
od zunaj, druga pa so z vodo z visokotlačnih 
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cevi ter drugimi priročnimi sredstvi gasile gozdni požar, na 
zelo prometni cesti, ki vodi mimo lovskega doma, usmerjale 
promet in drugo. Kot pomembno izkušnjo pa ob že znanem 
rokovanju z gasilsko opremo velja izpostaviti upravljanje 
ročnikov, ko nanje priteče voda, pa dihalnih aparatov, nena-
zadnje pa tudi komunikacijo z ročnimi radijskimi postajami 
na iz Regijskega centra za obveščanje Murska Sobota do-
deljenem posebnem, delovnem kanalu. Vse so bile seveda 
opremljene kot v primeru dejanskih intervencij. 
Med številnimi gasilci so si vajo in jo po prvi analizi, ki je sle-
dila po koncu, v gasilskem domu v Moravskih Toplicah tudi 
zelo ugodno ocenili, rekoč, da je njihova prva vaja velik izziv za 
nadaljnjo praktično usposabljanje članic, ogledali tudi častni 
predsednik GZS Ernest Eöry, predsednik in podpredsednik 
GZ Moravske Toplice Dušan Grof in Jože Lipaj, Andreja No-
vak Gjerkeš, članica Regijskega gasilskega sveta za Pomurje, 
zadolžena za članice, župan občine Alojz Glavač,… Eöry je 
bil presenečen nad brezhibnim potekom vaje gasilk, saj pri 
njih ni opazil nobene večje taktične napake; izrazil pa je tudi 
zadovoljstvo, da postajajo ženske enakopravne tudi na po-
dročju praktičnega usposabljanja. Grof pa je priznal, da so 
se prve skeptičnosti nad vajo na nivoju zveze zaradi njihove 
zagnanosti hitro otresli, zato so jih pri njihovih prizadevanjih 
popolnoma podprli. In jih bodo tudi v prihodnje. 

Geza Grabar

13. Srečanje veteranov in veterank GZ 
Moravske Toplice
Drobna pozornost v organizaciji krovne Gasilske zveze (GZ) 
na nivoju občine, ki veteranom in veterankam iz gasilskih 
vrst pomeni veliko in so na to, da jih v gasilskih vrstah ce-
nijo in njihovim izkušnjam prisluhnejo, še kako ponosni, se 
uspešno nadaljuje. Po skoraj desetletju so se nekdanji ope-
rativni gasilci, pa tudi gasilke, danes s sedmim, osmim ali 
celo devetimi križi na plečih, zopet sešli v dvorani gasilske-
ga doma v Prosenjakovcih. V izvedbi domačega društva – v 
imenu katerega jih je pozdravil predsednik Zvonko Špilak,  
so jim zopet pripravili nepozabno srečanje. 
Za to so v prvi vrsti s prisrčnim kulturnim programom 
poskrbeli učenci tamkajšnje dvojezične osnovne šole, pa 
tudi vodstvo društva gostitelja in zveze, ki so jih pogostili. V 
sproščenem druženju, ki je sledilo, pa je bilo med prisotnimi 
veliko priložnosti tudi za izmenjavo besed, obujanje bogatih 
spominov iz gasilstva in življenja sploh, pa s seznanitvijo z 
novostmi v gasilstvu. Za to poskrbelo tudi vodstvo gasilske 
zveze, ki se je z njimi sproščeno družilo. 
Že uvodoma je predsednik GZ Moravske Toplice Dušan Grof 
izrazil veselje, da se je vabilu na srečanje tudi letos odzvalo 
toliko gasilskih veteranov in veterank. Z. Več kot sto iz do-
mala vseh 27 prostovoljnih gasilskih društev iz občine so 
jih našteli. Z minuto molka pa so počastili tiste, ki se jim je 
življenjska pot iztekla. V nagovoru je Grof dejal, da so ga-
silski veterani nekoč kot operativni gasilci delovali v veliko 
težjih materialnih pogojih, pa tudi številčno so bili požari 
pogostejši. A so s predanostjo sloganu Pomagati ljudem 
v stiski, vztrajali! Tudi ženske, ki so jih pri tem nesebično 
podpirale. Zaradi vse več intervencij ob naravnih nesrečah 
– v zadnjem času v domačem okolju zlasti ob poplavah, pa 

tudi vse zahtevnejše in drage opreme, tudi sedanjim ga-
silcem ni lahko, je spomnil.  Predsednik ni pozabil omeniti, 
da se je letos kar nekaj gasilcev odzvalo tudi klicu pomoči 
ob februarskem žledolomu na Notranjskem. Več kot sto pa 
jih je pomagalo ob septembrskih poplavah v naši občini. 
Tudi na to in številne uspehe v zadnjem času je vodstvo 
zveze zelo ponosno. Vedoč, da jim tudi najsodobnejša ga-
silska tehnika ne pomeni veliko, če ob ustreznem znanju in 
usposobljenosti z njo nima kdo rokovati.
Z zavedanjem, da brez nekoč uspešnega dela gasilskih vete-
ranov in veterank, ki so družno vzgajali novi rod mladih ne 
bi bilo njihovih naslednikov, ne sedanjih uspehov v domala 
vseh gasilskih društvih v občini,   je vodstvo zveze podeli-
lo veteranske plakete. Iz rok predsednika, podpredsednika 
Jožeta Lipaja in podpoveljnika Štefana Cmora so jih dobili 
tisti, ki so starostno dopolnili 63 let (gasilci) oziroma 55 let 
(gasilke) in so v gasilskih vrstah najmanj 30 let. Letos je bilo 
kar 17 takih. 

Novi gasilski veterani oz. veteranke so: 
Bojan Kološa (PGD Bogojina), Bela Balajc (PGD Čikečka vas), 
Ludvik Gomboc in Jožef Jeneš (oba PGD Fokovci), Stanko 
Černela, Martin Berden, Franc Berden in Antonija Ošlaj 
(vsi PGD Filovci), Mirko Trajber in Štefan Žohar (oba PGD 
Motvarjevci), Valentin Lorbek, Silva Kreft, Irma Lutar in Franc 
Gomboc (vsi PGD Sebeborci), Zoltan Cigüt (PGD Vučja Go-
mila), Štefan Lončar (PGD Noršinci) in Geza Vratar (PGD 
Ratkovci). 
   Geza Grabar, GZ Moravske Toplice

PGD Ivanovci, 90 let gasilstva
29. novembra, iz časov rajnke Jugoslavije dan njenega 
največjega praznika, so gasilci in krajani Ivanovec v krajevnem 
vaško-gasilskem domu pripravili slovesnost ob okrogli oblet-
nici. To je tudi v tem kraju najstarejše društvo. Čeprav bo pol-
nih devet desetletij društvo v službi ljudstva na pomoč dopol-
nilo 13. decembra, ko je bil tega dne leta 1924 ustanovni občni 
zbor, razlogov za takšno slavje ni nikoli prezgodaj. Gasilci so 
namreč ljudje, ki pri nudenju pomoči – ob gašenju požarov 
ali kakšnih drugih nesrečah, nikoli niso zatajili. Niti ivanovski, 
ki imajo za sabo dolgo in pestro zgodovino. 

Letošnji dobitniki veteranskih plaket v Prosenjakovcih
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Kot je izpostavil tajnik društva Zoltan Jakiša,  so kljub mate-
rialnim težavam med obema vojnama in po drugi uspešno 
izpolnjevali svoje poslanstvo, po krajšem mrtvilu konec 60. 
in v začetku 70. let zaradi množičnega izseljevanja, so se z 
načrtnim izobraževanjem in opremljanjem začela najbolj 
uspešna leta v razvoju društva. Po novi motorni brizgalni 
znamke Ziegler leta 1978, je sledilo urejanje vaško-gasilskega 
doma, leta 1986 pa so v garažo postavili prvo orodno vozilo. 
Tega so pred dvema letoma menjali z novejšim, ko so kupili 
tudi agregat za proizvodnjo električne energije.  Jakiša je dejal, 
da je v zadnjih desetih letih s prekritjem ostrešja in ureditvi-
jo njene notranjosti vaško-gasilski dom dobil novo podobo, 
pred tremi leti so bili gostitelj sektorskega tekmovanja, veliko 
pozornost pa so namenili tudi krepitvi članstva, saj so prido-
bili veliko mladih. Že vrsto let društvo, ki tačas šteje okrog 
50 članov, kot predsednik in poveljnik uspešno vodita Slavko 
Novak in Ludvik Novak, blagajnik pa je Franc Čahuk. 
Med tistimi, ki so jim na prisrčni slovesnosti ob jubileju po-
sebej čestitali, je bil tudi predsednik matične Gasilske zveze 
(GZ) Moravske Toplice Dušan Grof, rekoč, naj so tudi gasilci 
iz Ivanovcev ponosni na prehojeno pot, na svoje predhodni-
ke, pa tudi nase. Ko je materialna kriza, in te smo pri nas 
žal še vedno priča, je med ljudmi tudi kriza vrednot, je dejal. 
A k sreči ne med gasilci, ki svojo plemenito poslanstvo ne 
glede na okoliščine v družbi negujejo in gojijo. Tudi sam je 
ponosen, da gasilska društva dobro delujejo v vseh 27 krajih 
občine. Z mislijo, da je v smislu nudenju pomoči oziroma 
izplačilu škod ob letošnjih vremenskih ujmah  za gasilci in 

zavarovalničarji pestro leto, je društvu ob jubileju čestital 
tudi direktor soboške območne enote Zavarovalnice Triglav 
Štefan Sandi Flisar. Upa, da se bodo v dvorani, kjer je ravno na 
ta dan še kot osnovnošolec recitiral, sešli tudi čez deset let in 
da se bo v tem času kar največ listov v bogati kroniki  društva 
popisanih na novo. Med več kot 70 gasilci iz društev sektorja 
Martjanci in številnimi gosti sta bila tudi častni predsednik 
Gasilske zveze Slovenije (GZS) Ernest Eöry in častni regijski 
poveljnik Franc Gomboc. 
Po prisrčnem kulturnem programu učencev OŠ Fokovci, iz-
stopali so zlasti z izjemnimi pevskimi nastopi, so predsednik 
občinske gasilske zveze, njen podpredsednik Jože Lipaj in 

NAŠI GASILCI 
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podpoveljnik Štefan Cmor najzaslužnejšim ob jubileju po-
delili priznanja in zahvale.  Značke za dolgoletno članstvo v 
društvo so prejeli: Jože Čarni za 20 let, Robert Čahuk, Aleksan-
der Kološa in Slavko Horvat za 30 let ter Ludvik Novak in Kolo-
man Vajda za 60 let; priznanja GZ Moravske Toplice III. stop-
nje Anton Lovrenčec in Jože Čarni, II. stopnje Robert Čahuk in 
Aleksander Kološa ter I. stopnje Franc Čahuk in Slavko Horvat. 
Ob visokem jubileju je društvu prejelo še plamenico GZS I. 
stopnje in spominsko plaketo GZ Moravske Toplice. 

Geza Grabar

Osebni jubilej
Vsak človek piše svojo zgodbo. 
Eni jo pišejo dlje, drugi manj. Eni je napišejo več, spet drugi, 
manj.  Ludvik Hari iz Lončarovec svojo zgodbo piše že od 
davnega leta 1924 in se vsakega detalja te zgodbe spominja, 
kot da bi se zgodil komaj včeraj. Ne samo da se spominja, ko 
Lajči pripoveduje svoje zgodbe, kot da bi jih bral iz dnevni-
ka,  mu vsak od nas rad prisluhne. Zato smo ga v nedeljo, 
23.11.2014, ob njegovem okroglem jubileju obiskali tudi ga-
silci in prijatelji. V njegovi topli kmečki izbici smo z njegovo 
družino obujali spomine na preživeta leta, v katerih je Lajči 
bil tudi zelo aktiven gasilec. V gasilstvu je deloval že od leta 
1936 in si skozi vsa ta leta prizadeval za napredek našega 
društva in vasi. Zelo smo mu hvaležni, ko nam še danes iz 
svojih bogatih izkušenj pomaga z nasveti. V zahvalo smo 
mu podarili skromno darilo, čestitkam vodsta domačega 
gasilskega društva pa se je pridružil tudi sektorski poveljnik 
g. Robert Janko. 
Ob domačem vinu in kosilu smo z slavljencem in njegovo 
družino nazdravili in proslavili njegov devetdeseti rojstni 
dan, ter mu zaželeli da bi svojo zgodbo življenja še dolgo 
pisal in delil z nami. 

Za PGD Lončarovci
Tomaž Koltai

Tradicionalno miklavževanje v 
Martjancih
Na Miklavžev večer, v petek, 5.decembra, smo v Martjancih 
organizirali že tradicionalno Miklavževanje za vse Martjans-
ke otroke in seveda tudi tiste otroke, ki imajo babice in ded-
ke v Martjancih, pa ne živijo tu.
Udeležba je bila kot vsako leto več kot odlična in obiska prve-
ga dobrega moža, ki obdaruje otroke v mesecu decembru se 
je udeležilo čez 40 otrok in seveda njihovi starši, stari starši...
Dogodek je popestrila nova oziroma ponovno obuje-
na dramska skupina TD Martin, ki je pripravila skeč o 
pričakovanju Miklavža nekoč in danes. Igra je naletela na 
izjemno dober odziv in komaj čakamo, da nam spet kaj pri-
pravijo, saj smeha in veselja ni nikoli dovolj.
Vsak otrok, ki se je udeležil Miklavževanja, je seveda prejel 
majhno darilce, za kar so poskrbele udeleženke naših 
ustvarjalno - rokodelskih delavnic in za kar jim seveda gre 
velika iskrena hvala.

Kakršnakoli oblika druženja in povezovanja je vedno bolj po-
membna, saj se le tako med nami krepi duh prijateljstva in 
sodelovanja, ki ga v današnjih časih vedno bolj primanjkuje. 
V našem TD začnemo z ustvarjanjem prazničnega vzdušja 
že s tradicionalno adventno razstavo in ga potem oboga-
timo še z Miklavževanjem za otroke. Ker verjamemo v to, 
da nas tovrstni dogodki in prireditve bogatijo, bomo z njimi 
nadaljevali tudi v prihodnje. Jasmina Papić

Tradicionalna razstava adventnih 
izdelkov v Martjancih
V Martjancih že tradicionalno zadnji vikend pred prvo ad-
ventno nedeljo pripravimo in postavimo na ogled razstavo 
adventnih aranžmajev, venčkov in drugih izdelkov.
Tako smo tudi letos, v soboto, 22.novembra 2014, v dvorani 
Vaškega doma v Martjancih na ogled postavili razstavo, ki 
je bila zelo dobro obiskana.
Na razstavi so si obiskovalci lahko ogledali klasične ad-
ventne venčke, adventne aranžmaje sodobnih oblik in tudi 
manjše praznične aranžmaje, ki v naših domovih pričarajo 
pravo toplino prazničnega vzdušja. Vsi aranžmaji in venčki 
so delo spretnih rok naših članic našega turističnega 
društva, predvsem udeleženk ustvarjalno-rokodelskih de-
lavnic. Njihova ustvarjalnost nima meja, kar je razvidno in 
odseva iz vsakega posameznega izdelka.
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Posebej pa nas veseli, da smo tudi letos lahko na ogled 
lahko postavili tudi izdelke otroških rokodelskih delavnic, 
ki jih je v sklopu TD Martin Martin Martjanci organizirala in 
izvedla Miša Žilavec, za kar ji še enkrat velika iskrena hvala. 
Volja in zanimanje otrok za ustvarjanje sta bila neizmerna, 
zato načrtujemo tovrstne delavnice tudi v prihodnje.
Praznični čas je pred vrati in upamo, da smo vsem obisko-
valcem razstave ustvarili in pričarali vsaj delček duha 
praznikov. Jasmina Papić

Dve razstavi rokodelskega društva iz 
Prosenjakovcev
Članice rokodelskega društva Vrtnica iz Prosenjakovcev so 
skozi vse leto zelo aktivne. Vsako drugo nedeljo se zberejo v 
starem gasilskem domu, kjer ustvarjajo veliko prečudovitih 
izdelkov. 
V soboto, 11. oktobra so pripravile že sedmo samostojno 
razstavo vezenin. V krajšem kulturnem programu so se 
predstavili otroci iz dvojezičnega vrtca Prosenjakovci, za 
smeh pa je poskrbela »tutarca Žuža«.
Vezenine, ki so jih razstavile članice društva, so odraz velike 
ljubezni do ročnega dela in vloženega truda. Pod vodstvom 
gospe Margite Horvat, ki že nekaj let svoje bogato znanje 
prenaša na druge, nastajajo najrazličnejše vezenine z 
različnimi motivi, ki so prava paša za oči. 
A ker članice društva nikoli ne mirujejo, so že v nedeljo, 23. 
novembra pripravile razstavo adventnih venčkov. Večino 
materiala so kupile same, nekaj pa so ga tudi prinesle od 
doma. In tako so nastali venčki različnih barv in oblik. Vsak, 
ki si je razstavo ogledal, si je lahko izbral venček, ki mu je bil 

najljubši, zanj pa je lahko prispeval prostovoljni prispevek. 
Z venčki si bo lahko vsak že naslednjo adventno nedeljo 
okrasil svojo mizo in prižgal prvo svečko. 
Naj bodo prihajajoči prazniki z venčkom, ki so jih naredile 
članice društva Vrtnica, prijetnejši, prepleteni z veliko lju-
bezni in razumevanja.
Vse članice društva vam želimo lepe božične praznike in 
vse dobro v letu 2015!

Zapisala in fotografirala Bernarda Koroša Pantović

A pártosfalvi kézműves egyesület két 
kiállítása
A pártosfalvi Rózsa kézműves egyesület tagjai egész évben 
rendkívül tevékenyek. Minden második vasárnap találkoznak a 
régi tűzoltóotthonban, ahol csodálatos kézimunkákat készítenek. 
Október 11-én, szombaton már a hetedik önálló hímzéskiállítá-
sukat szervezték meg. Az alkalmi kulturális műsorban bemu-
tatkoztak a pártosfalvi kétnyelvű óvoda növendékei, a jókedv-
ről pedig „Mári, a pletykálkodó vénasszony” gondoskodott.
Az egyesületi tagok által kiállított hímzésekben a kézimunka 
iránti mérhetetlen szeretet és nagyon sok befektetett munka 
van. Az egyesületet már néhány éve Horvát Margit asszony 
vezeti, tőle tanulnak és vezetésével szebbnél szebb hímzések 
készülnek, szemet gyönyörködtető motívumokkal.
Mivel azonban a tagok sosem állnak le, november 23-án 
ádventi koszorú kiállítást rendeztek. A szükséges anyagok 
nagy részét egyedül vásárolták meg, és otthonról is hoztak 
ezt-azt. Így aztán különböző alakú és színű koszorúk készül-
tek. A kiállítás látogatói is választhattak a koszorúk közül, és 
önkéntes adományokkal fizettek értük. A koszorúk már a jövő 
vasárnap az ünnepi asztalra kerülnek, és kigyúlnak az első 
ádventi gyertyák.
Szépítsék meg a Rózsa egyesület tagjai által készített ádventi 
koszorúk az ünnepet, töltsék fel azt szeretettel és megértéssel. 
Az egyesületi tagok kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk, 
és legyen boldog a 2015-ös esztendő!

Szöveg és fotó: Koroša Pantović Bernarda

Martinovanje v Prosenjakovcih
Martinovanje je star ljudski praznik, ki naznanja konec dela 
na poljih in krst mladega vina. Da ta star ljudski praznik ne bi 
šel v pozabo, je sekcija vinogradnikov, ki deluje v okviru KTD 
»Ady Endre« Prosenjakovci, v soboto 15.11.2014 organizirala  
5. tradicionalno martinovanje. V kulturnem programu so so-
delovali ženski pevski zbor KTD »Ady Endre« Prosenjakovci, 
otroški pevski zbor DOŠ Prosenjakovci in Mitja Gorza, ki je 
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kot škof daroval sveto mašo in opravil krst mošta. V pridigi je 
med drugim povedal, da je vino kot človekov najboljši prijatelj, 
vedno najbolj pri roki, ko je treba proslaviti srečen dogodek ali 
utopiti žalost in skrbi. Za šaljivim krstom mošta, ki je s tem po-
stal vino, so sledili še odpustki. Škof se je glede na to, da ve, da 
so naše uboge grešne duše obremenjene s tisoči preteklih in 
sedanjih grehov, ter da se kopljejo v večnih skušnjavah, odločil, 
da nas grešnike opere smrtnih bremen, da smo lahko v ta večer 
stopili brezmadežni. Vsi tisti, ki smo pristopili in sprejeli iz nje-
govih svetih rok požirek božje kapljice ter se pokesali, smo s 
tem očistili svojo dušo in srce. 
Za zabavo je poskrbel Lajči, za jedačo in pijačo pa vinogradniki 
in pridne gospodinje, ki so spekle domače pogače in pecivo. 
Zahvaljujem se vsem, ki ste sodelovali pri organizaciji in izvedbi 
prireditve.

Ladislav Vöröš, predsednik KTD »Ady Endre« Prosenjakovci
Foto: Bernarda Koroša Pantović

Márton napi rendezvény Pártosfalván
Márton napja régi népi ünnep, amelye a mezei munkák végét, és 
az újbor megkeresztelését hozza magával. Hogy a régi ünnep ne 
merüljön feledésbe, a pártosfalvi Ady Endre Művelődési és Turisz-
tikai Egyesület keretén belül működő szőlőtermelői tagozat 2014. 
november 15-én, szombaton, megszervezte az 5. hagyományos 
Márton-napi rendezvényt. Az alkalmi kultúrműsorban fellépett a 
pártosfalvi MTE női énekkara, a pártosfalvi kétnyelvű általános 
iskola gyermekkórusa, valamint Mitja Gorza, aki alkalmi püspök-
ként szentmisét celebrált, majd megkeresztelte a mustot. Prédi-
kációjában emlékeztetett, hogy a bor az ember legjobb barátja, 
mindig kéznél van, akár boldog eseményt kell ünnepelni, akár a 
bánatot kell borba fojtani. A tréfás mustkeresztelőt követően ez 
borrá vált, majd a feloldozás következett. Mivel bűnös lelkünket 
töménytelen múltbéli és jelenlegi bűn nyomja, és mivel folyama-
tosan kísértésbe esünk, a püspök úgy döntött, megszabadít 
bennünket a bűnök terhétől, hogy azon az estén szeplőtelenek 
legyünk. Mindazok, akik eléje járultunk, szent kezeiből ittunk egy 
kortynyi mennyei nedűt és megbántuk bűneiket, megtisztítottuk 
lelkünket és szívünket. 
A szórakozásról Lajos, a finom ételekről és italokról pedig a 
boros gazdák és a szorgalmas háziasszonyok gondoskodtak, 
akik finom házi rétest és süteményt készítettek. Köszönöm min-
denkinek, aki részt veszt a rendezvény megszervezésében és 
lebonyolításában. 

Vöröš Ladislav, a pártosfalvi Ady Endre MTE elnöke 
Fotó: Koroša Pantović Bernarda

Dan odprtih vrat na OŠ Fokovci
Predpraznični čas je čas veselja, čas upanja in čas, ko si vza-
memo čas za svoje najdražje. Narekuje nam, da pozabimo 
na vsakdanje tegobe, da se sprostimo in poskušamo uiti 
vsakodnevni naglici. 
28. novembra je osnovna šola Fokovci že osemnajstič odprla 
vrata širši javnosti. Dan odprtih vrat ima že nekaj let dva namena: 
1.  staršem, gostom in drugim zainteresiranim nekoliko bližje 

predstaviti delovanje naše majhne podeželske šole; 
2.  zbrati sredstva za šolski sklad. 
Tako se dobrodelnost in prijetno druženje lepo dopolnjujeta 
in vsako leto vedno znova številni obiskovalci dokazujejo, kako 
pomembna je šola v naši vasi. Tudi letos se je telovadnica napol-
nila s starši, starimi starši in vaščani Fokovcev ter okoliških vasi. 
Pogrešali smo predstavnike občinskega sveta in tudi lokalne 
skupnosti. Kljub temu je bila prireditev uspešna. V zgodnjem 
popoldnevu se je v kulturnem programu z venčkom pesmi iz 
bogatega repertoarja predstavil otroški in mladinski pevski 
zbor pod vodstvom zborovodkinje Mojce Györek Karas ter ob 
glasbeni spremljavi Ladislava Györeka.  Temu je sledila gledališka 
predstava z naslovom Bozonkino maščevanje, ki ga je pripra-
vila gledališka skupina pod vodstvom Silvije Sambt v okviru 
projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala.  Kulturnemu 
programu je sledilo druženje ob sladkih dobrotah naših mamic 
in babic, ter ogled izdelkov, ki so jih učenci v okviru pouka in 
dnevov dejavnost pripravili za božični bazar.  Različne aranžmaje, 
venčke, svečnike in darila je bilo možno tudi kupiti. Na ta način 
zbrani denar gre v šolski sklad, ki žal na drugačen način ne more 
pridobiti sredstev. Letos smo s pomočjo staršev in drugih, ki so 
kupili izdelke naših učencev, zbrali 680,00 EUR, za kar se vsem 
iskreno zahvaljujemo. Denar bomo uporabili za sofinanciranje 
ekskurzij učencev iz socialno šibkih družin, za nagrado »Naj 
UNESCO« razredu in še za nakup kakšnih učnih pripomočkov, 
ki nam vedno primanjkujejo.  Obiskovalci so imeli možnost 
tudi preizkusiti srečo na srečelovu, ki so ga pripravili učenci 
9. razreda, z namenom zbiranja sredstev za valeto. Tako starši 
kot tudi drugi obiskovalci so navdušeni nad mnogimi našimi 
dejavnostmi, zato se bomo tudi v prihodnje trudili, da bomo 
tako uspešni in odprti za sodelovanje, kajti:

»Če krožimo le po lastnih poteh, zaidemo v slepo ulico. Ko 
primemo drugega za roko, ugledamo pot do sočloveka. Naj 
bo med nami vse polno shojenih poti!«
Vsem donatorjem iskrena hvala za darove, prav tako iskrena 
hvala vsem staršem za prinešene dobrote  in veliko sreče ter 
uspehov in osebnega zadovoljstva tudi v prihajajočem letu. 

Suzana Deutsch, ravnateljica
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Dan odprtih vrat na OŠ Fokovci
V predprazničnih dneh, ko se hitro zvečeri,  
je pravljica tista, ki otrokom dan popestri.

Ker pa se v tem času zunaj tudi ohladi, je lepo, če nam  
ob pravljici po piškotih in vročem čaju zadiši…

V sobotnem popoldnevu, ko je zunaj že pošteno zadišalo po 
zimi, smo se otroci, starši in zaposleni Vrtcev občine Moravske 
Toplice zbrali v Hotelu Terme Vivat. Tam so nas že pričakovali 
naši gostje, učenci 2. razreda Osnovne šole Franceta Prešerna 
Črenšovci. Pod mentorstvom učiteljic Vide Dugar in Laure Hor-
vat so nam zaigrali lutkovno predstavo »Sovica Oka«. Učenci 
so svoje vloge radovedne sovice, njenih nagajivih treh sestric, 
plašnega zajčka, lačne in zvite lisice, prijazne divje račke in 
strogega očeta odlično odigrali, na koncu pa so nagovorili 
še otroke iz vrtca. Učenci so s svojim nastopom dobili nove, 
bogate izkušnje, navzoči pa smo doživeli prijetno predstavo. 
Poželi so bučen aplavz nabito polne dvorane, še posebej po-
nosni pa so bili njihovi starši in ravnateljica ga. Marija Horvat, 
ki so si prišli ogledat njihov nastop. 

Pri izhodu iz dvorane so nas pričakale laterne, ki so jih praznično 
okrasili otroci v vrtcu, starši pa so prispevali prostovoljni pri-
spevek za Sklad vrtca, iz katerega se financirajo nekatere obo-
gatitvene dejavnosti za otroke v vrtcu. Tako smo se v soju 
svetlobe čarobnih lučk v dolgi »koloni« odpravili v park pred 
Evangeličansko cerkvijo v centru Moravskih Toplic.
Tam so nas pričakali Rdeča Kapica, Volk in sedem kozličkov, 
Muca Copatarica, Janko in Metka ter drugi pravljični junaki, ki 
že nekaj let krasijo našo pravljično deželo. Vsak otrok je izbral 
svojega najljubšega pravljičnega junaka in mu podaril svojo 
laterno. Tako so pravljice oživele ob svetlobi latern in otroškega 
živ žava. Ob stojnici smo se lahko ogreli z vročim čajem, ki je 

čudovito dišal po praznikih in se posladkali s piškoti, ki so nam 
oznanjali, da se bliža božič. Poklepetali smo s prijatelji, otroci 
pa so se družili z vrstniki in si ogledovali pravljične junake.
Čeprav je bil hladen večer, nam je bilo v srcih toplo, še posebej 
ob pogledu zadovoljnih otroških obrazov in iskrivih oči, ki so 
izražale srečo. Kako malo potrebujejo otroci za srečo – odrasli 
bi se morali zgledovati po njih!

Monika Šlichthuber Jerebic, 
svetovalna delavka in koordinatorka projekta SKK

1. december – svetovni dan boja proti 
AIDS-u
Vsako leto se prvega de-
cembra spomnimo, da 
je med nami virus HIV, ki 
povzroča bolezen imeno-
vano AIDS. Tako smo se 
tudi na naši šoli spomnili 
in obeležili ta dan na prav 
poseben način. Že zjutraj 
ob prihodu so nekatere 
učenke vsem delile rdeče 
pentlje, ki simbolizirajo 
boj proti tej hudi nalezljivi 
bolezni. V času pouka so 
učenci v vseh razredih ime-
li delavnice, s pomočjo ka-
terih so se glede na starost 
seznanjali z značilnostmi 
te bolezni, možnostmi okužbe in predvsem s potrebnimi 
ukrepi za preprečevanje okužbe.   Učenci so v delavnicah 
pod vodstvom učiteljev aktivno sodelovali, izražali svoja 
mnenja, dvome, pomisleke  in ideje. Vsak oddelek je izde-
lal veliko pentljo, na kateri so odtisi dlani vseh učencev v 
oddelku, vsak učenec pa je izdelal tudi svojo rdečo pentljo, 
ki jo je nalepil na drevo s pentljami. S takimi in podobnimi 
delavnicami učence spodbujamo k razumevanju različnih 
družbenih pojavov, predvsem pa jih ozaveščamo in jim 
želimo dati znanja in zmožnosti za pravilne odločitve v 
življenju ter preprečiti stigmatizacijo obolelih. Le čim več 
znanja in čim boljše poznavanje vzrokov in posledic lahko 
prepreči širjenje te hude bolezni med mladimi. 

Suzana Deutsch, ravnateljica OŠ Fokovci

NAŠA MALA KNJIŽNICA – ustvarjalna 
delavnica
Naša mala knjižnica je projekt za mlade bralce v vrtcih in 
osnovnih šolah, ki pod mentorstvom vzgojiteljev in učiteljev 
odkrivajo domišljijske svetove znotraj knjižnih platnic. Cilj 
projekta je spodbujanje in razvijanje bralne kulture pri mla-
dih bralcih. Poleg knjig odličnih slovenskih in tujih mladinskih 
avtorjev, naša mala knjižnica vključuje tudi Ustvarjalnik 1 (za 
vrtce in prvi razred osnovnih šol) in Ustvarjalnik 2 (za 2. do 5. 
razred osnovne šole). Ustvarjalnika prinašata vrsto zabavnih 
in poučnih nalog in sta namenjen otrokom, ki so še v fazi opi-
smenjevanja in otrokom prve/druge triade. 
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Tudi v letošnjem šolskem letu smo z otroki vključeni v projekt 
NMK. Ob prejemu ustvarjalnikov smo k sodelovanju povabili 
tudi starše, ki so se vabilu odzvali in se nam pridružili na po-
poldanski ustvarjalni delavnici v vrtcu. Skupaj smo prebirali 
zgodbe in si ogledali najrazličnejše, ustvarjalne, nenavadne 
in nadvse zanimive izume in nenavadne iznajdbe, ki sta jih 
»odkrila TINE in BINE skozi zgodovino« s pomočjo finske 
avtorice Aino Havukainen. Otroci so bili ob ogledu knjige 
navdušeni in so že razmišljali kako bi se lotili in izdelali svoj 
najbolj nenavaden izum. K aktivnosti in sodelovanju so po-
vabili starše in stare starše, ki so jih spremljali na delavni-
ci. Nastali so nenavadni izumi, katere so poimenovali: Stroj 
za delanje penic, Raketa, Kosilnica, Telefon, Toplozračni ba-

lon. Skupaj so reševali naloge v Ustvarjalniku 1 in si izdelali 
PMTN telefon JOGU JOGU 200g. Lotili smo se tudi izdelave 
literarnega junaka, ki ga bomo z otroki poslali v drug vrtec, 
katerega naslov še pričakujemo, in se že veselimo, da tudi mi 
prejmemo »lutko«, ki bo potovala po domovih naših otrok.  
Pri slednjem so nekoliko več pripomogli starši, ki so poprijeli 
za delo, a so kljub temu otroci razposajeno in veselo poma-
gali. Ob dokončani »lutki« so otroci izbrali imeni, in sicer so 
se odločili, da se lutka imenuje TINE in TINA. Zakaj ima naša 
lutka dve imeni in kako zabavno, poučno, ustvarjalno, delavno, 
povezovalno in raziskovalno je vse potekalo, si lahko ogledate 
na fotografiji.  
»Hvala vsem, ki ste se udeležili delavnice in nam pomagali 
pri izdelavi TINETA in TINE.« 

Zapisala Gordana Počič, dipl. vzg.
S fotografijami opremila Sonja Gabor, vzg.

Evakuacija 2014
V poplavah, ki so nedavno tega prizadele naše kraje, smo do-
bili potrditev, kako pomembno je, da se seznanimo z delom 
gasilcev. Tudi našim otrokom njihovo delo ni tuje, saj se vsako 
leto srečujemo pri skupni izvedbi evakuacije.
V minulem tednu smo se z delom gasilcev podrobneje sezna-
nili tudi mi. Suša, požari, potres in poplave so naravne nesreče 
o katerih smo se pogovarjali. Z otroki smo si ogledali knjige, 
ki govorijo o tovrstnih nesrečah, ugotavljali smo, kje v vrtcu 
imamo gasilne aparate in oznake, ki nas opozarjajo, kje in kako 

... večkrat v dvoje uživam v 
romantični kopeli ... 

... preneham  
se upirati  

skušnjavam ... 

... za zdravje 
poskrbim, preden  

zbolim ... 

... večkrat si privoščim  
sproščujočo masažo ...

... izpilim svoj udarec ... 

... počitnice preživim 
aktivno in bližje domu ...

Želimo vam, da v prihodnjem letu uresničite 
novoletne zaobljube ...

... zberem 
pogum za spust 

po strašnem 
toboganu ...

novoletna cestitka Terme 3000 08_12.indd   1 08/12/14   13:59

IZ ŠOL IN VRTCEV 
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se moramo ob požaru ali drugih nesrečah čim prej rešiti iz 
stavbe. Ogledali smo si tudi gasilski dom, kjer smo videli dva 
gasilska avtomobila in drugo opremo, ki jo gasilci potrebujejo 
pri svojem delu. Seveda pa otroke nismo pozabili seznaniti s 
številko 112, na katero lahko pokličemo, ko smo v nevarnosti. 
Otroke smo pred evakuacijo podrobneje seznanili z njenim 
potekom in tako smo dan evakuacije pričakali pripravljeni.
Skupaj z gasilci iz PGD Prosenjakovci in Motvarjevci smo izvedli 
skupno vajo reševanja otrok in zaposlenih iz goreče stavbe. 
Nekaj otrok se je uspelo rešiti takoj, štirje otroci in ena vzgoji-
teljica pa so ostali ujeti v goreči stavbi. A brez bojazni! Gasilci 
so nas rešili prav vse, pa tudi ogenj v kuhinji je bil uspešno 
pogašen. Kakšna sreča, da je šlo le za vajo! A kljub temu je 
bilo dobro, da smo videli, kako bi se morali odzvati, če bi do 
požara res prišlo.
Na koncu se vsi iz dvojezične enote Prosenjakovci zahvaljuje-
mo našim gasilcem za še eno uspešno izvedeno evakuacijo 
v našem vrtcu. Upamo le, da njihove pomoči zaradi požara 
nikoli ne bomo potrebovali.

Zapisala vzgojiteljica Bernarda Koroša Pantović
iz dvojezične enote Prosenjakovci

Evakuáció, 2014
Az áradások folytán, amelyek nemrégiben a mi vidékünket is 
veszélyeztették, újra megbizonyosodhattunk afelől, hogy milyen 
fontos megismerni a tűzoltók munkáját. Gyermekeink is ismerik 
a munkájukat, hiszen minden évben közösen szervezzük meg 
az evakuálást. 
Az elmúlt héten mi is részletes betekintést kaptunk a tűzoltók 
tevékenységébe. Szárazság, tűzvész, földrengés, árvíz: ezek azok 
a természeti katasztrófák, amelyekről szó esett. A gyerekekkel 
ilyen témájú könyveket nézegettünk, és megállapítottuk, hol van-
nak az óvodában a tűzoltókészülékek és azok a jelzések, amik 
utasítanak bennünket, hogy ilyen esetben hogyan tudunk a leg-
gyorsabban kimenekülni az épületből. Megnéztük a tűzoltóotthont 
is, ahol két tűzoltóautót és más felszerelést is láttunk, amit a 
tűzoltók a munkájuk során használnak. A gyermekek figyelmét 
felhívtuk a 112-es számra, amit akkor hívunk, ha veszélyben 
vagyunk. Megismerkedtünk az evakuálás folyamatával, így ezt 
már felkészülve vártuk.
A pártosfalvi és a szentlászlói Önkéntes Tűzoltó Egyesületekkel 
együtt végeztük el a gyakorlatot: a gyerekeket és a dolgozókat 
kimenekítettük, de négy gyerek és egy óvónő bent maradt az 

égő épületben. De nincs ok aggodalomra! A tűzoltók mindenkit 
kimentettek, és a konyhában keletkezett  tüzet is eloltották. Milyen 
szerencse, hogy csak gyakorlat volt! A gyakorlat ennek ellenére 
nagyon hasznos volt, hiszen megtanultuk, mit kell tennünk egy 
valós tűzeset alkalmával. 
Nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mondani a tűzoltóknak 
a sikeres evakuálásért az óvodánkban. Szívből reméljük, hogy 
valós tűzeset miatt sosem szorulunk a segítségükre. 

Lejegyezte:  Bernarda Koroša Pantović, óvónő
a Kétnyevű Pártosfalvi Óvodából

Na pomoč, gori!
OGNJENA UGANKA 
»Ko sem v peči, vsak me rad ima, 
v strehi – vse pred mano trepeta.« 

Ob spoznavanju vrtca in prostorov, ki se nahajajo v zgradbi, so 
otroci hitro ugotovili in povedali, da imamo pri »sosednjih« 
vratih gasilski dom. Pogovor in dejavnosti, ki so sledile so na-
nesle na temo o gasilcih. 
Otroci so med pogovorom v jutranjem krogu vsak dan znova 
povedali kaj novega in zanimivega, kar so se spomnili o gasilcih 
in njihova lastna doživetja. Veliko jih je govorilo predvsem o 
tem, da so tudi njihovi starši gasilci ipd., ter da je potrebno 
poklicati na številko 112, če rabimo pomoč.  Informacije o gasil-
cih in njihovem delu smo iskali v različnih medijih. V potujoči 
knjižnici so otroci izbirali knjige in slikanice na izbrano temo, 
na internetu smo si ogledali raznorazne uniforme in delovne 
obleke gasilcev, ogledali smo si tudi risano o Gasilcu Samu. 
Otrokom sva zastavili tudi uganke in deklamacijo o gasilcih, 
katero so si zelo hitro zapomnili in jo vsak dan znova sami 
ponavljali, tudi med igro. 

Za popestritev vsakodnevnih dejavnosti se nam je pridružila 
tudi Marija Malačič. V igralnico je prišla z žensko paradno uni-
formo. Otroci so jo sprva samo začudeno opazovali, na kar so le 
ugotovili, da je to »naša Mija«. Sledil je pogovor o njeni obleki, 
ki je drugačna od gasilske delavske obleke, predvsem pa je 
drugačna ker je ženska in vsebuje krilo. Otroci so bili navdušeni 
in so tudi z veseljem poskušali marijin suknjič ter čepico. 
Ob vsakodnevnih aktivnostih so otroci le vprašali kdaj bodo 
prišli gasilci. Ob pogovoru zakaj bi radi, da pridejo gasilci so 
povedali, da bi si radi ogledali gasilski avto, obleke, čelade, cevi 
in vse kar gasilci potrebujejo. Dogovorili smo se, da bomo vsak 

IZ ŠOL IN VRTCEV
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dan posebej pozorni, ali bomo slišali gasilsko 
sireno. 
V torek, 4. 11. 2014 ko smo z otroki sestavljali ga-
silski avto in gasilce iz lego duplo kock, smo kar 
na enkrat slišali gasilsko sireno. Otroci so hitro 
odhiteli k oknu na vatih in zagledali gasilce, kako 
so z vso potrebno opremo stopali v našo igralnico. 
Odmaknili smo se od vrat in bili seznanjeni, da 
v zgornjih prostorih zgradbe gori. Sledila je eva-
kuacija in pogovor o tem kaj je potrebno storiti 
ob pojavu požara. Otroci so ponosno povedali, 
da takoj pokličemo 112 in zapustimo prostor, 
ter se zberemo na zbirnem mestu. Ker pa smo 
mi imeli le vajo evakuacije smo se na zbornem 
mestu zbrali ko smo se preobuli in oblekli. Pri 
tem so nam pomagali gasilci in nekaj otrok tudi 
odnesli iz igralnice. Sledil je pogovor, ogled ga-
silskega avtomobila in vožnja z gasilskim avto-
mobilom po vasi, kjer so otroci zelo uživali. Ob 
vrnitvi v vrtec smo si ogledali še drug gasilski 
avto in prikolico z vsemi pripomočki. Otroci so 
bili deležni tudi uporabe gasilske brizgalne brizge 
kjer so lahko »špricali« vodo, si nadeli čelado in 
si ogledali rekvizite v gasilskem vozilu. Največje 
presenečenje in posebno doživetje pa je bilo, ko 
so gasilci brizgali vodo s hitro cevjo in se je na 
nebu pojavila mavrica. Pokazali so nam tudi kako 
se gasi s peno, ki je izgledala kot sneg. Po končani 
aktivnosti smo se gasilcem PGD Filovci zahvalili 
za uspešno izvedbo vaje evakuacije in prijeten 
dopoldan, ki smo ga lahko preživeli z njimi. 
»V imenu vseh, ki smo v vrtcu Filovci, se zahvaljuje-
mo gasilcem PGD Filovci, da smo tudi letos sku-
paj uspešno izvedli vajo evakuacije. Upamo le, da 
vaše pomoči zaradi požara nikoli ne bomo zares 
potrebovali.  HVALA.«

NA POMOČ, GORI!
Na pomoč, na pomoč!
Vaš požar je naša stvar.
Naj bo dan ali pa noč,
mi sirene ne prespimo,
mi z brizgalno pridrvimo
in gasimo in gasimo. 

Zapisala in s fotografijo opremila
Gordana Počič, dipl. vzg.

Predstavitev knjige z naslovom 
Hrepenenje iz strelskih jarkov
Zavod za informativno dejavnost madžarske 
narodnosti, Madžarska narodna samoupravna 
skupnost Občine Moravske Toplice in Pokrajinski 
arhiv Maribor, so v soboto, 29. novembra v vaš-
kem domu v Motvarjevcih predstavili knjigo z 
naslovom Hrepenenje iz strelskih jarkov, pos-
večeno spominu  prekmurskih vojakov, ki so se 
borili na frontah prve svetovne vojne.

V knjigi  je objavljenih 288 izbranih pi-
sem izpred 100 let, ki sta si jih med prvo 
svetovno vojno izmenjevala zakonca, 
vojak  Zsigmond Jankó in Matild Kovács 
iz vasi Szécsiszentlászló – danes Mot-
varjevci/Szentlászló.
Izid knjige je poleg Nemzeti Kulturális 
Alapa in Pomurske madžarske sam-
oupravne narodne skupnosti sofinan-
cirala tudi Madžarska narodna sam-
oupravna skupnost Občine Moravske 
Toplice, zato je  Zsuzsi Vugrinec - pred-
sednica sveta MNSS OMT v svojem 
nagovoru  poudarila, da vsako gospo-
dinjstvo na narodnostno mešanem 
območju OMT, prejme en izvod  knji-
ge s strani skupnosti  brezplačno (kot 
božično-novoletno darilo).
Vsebino knjige so podrobneje preds-
tavili  Gordana Šöveges  Lipovšek – ar-
hivska svetovalka Pokrajinskega arhiva 
Maribor (urednica knjige), Tamás Pintér 
– predsednik Sklada za raziskovanje ve-
like vojne in urednik Bloga velika vojna 
ter Jutka M. Király – odgovorna uredni-
ca Népújsága. 
Povedali so, da knjiga, ni le knjiga pisem, je hkrati tudi frontni dnevnik voja-
ka iz 1. sv. vojne, ljubezenska zgodba mladega zakonskega para, družinska 
pripoved, ki je opremljena  fotografijami in raznimi dokumenti (dovolilnice, 
računi, izpiski), s slovarjem in zemljevidom o poteh, po katerih je hodil 
Zsigmond J. med prvo svetovno vojno. 
Po predstavitvi je sledilo druženje, prodaja in  podpisovanje knjige.

Vágyakozás a lövészárkokból – könyvbemutató
November 29-én, szombaton, a Magyar Nemzetisé-
gi Tájékoztatási Intézet, a Moravske Toplice Község 
Magyar Nemzetiségi Önigazgatási Közössége és a 
Maribori Levéltár szervezésében, a szentlászlói fa-
luotthonban bemutatták a Vágyakozás a lövészár-
kokból című könyvet, amely az első világháború ide-
jében a frontokon harcoló muravidéki honvédeknek 
állít emléket. 
A könyvben 288 levél olvasható azokból a száz évvel 
ezelőtt íródott levelekből, amelyeket az első világhá-
ború idejében Jankó Zsigmond és Kovács Matild 
szécsiszentlászlói – ma Szentlászló/Motvarjevci – 
fiatal házaspár váltott egymással. 
A könyv megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap 
és a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti 
Közösség mellett Moravske Toplice Község Ma-
gyar Nemzetiségi Önigazgatási Közössége is tá-
mogatta, így Vugrinec Zsuzsi, a Moravske Toplice 

Községi MNÖK elnöke köszöntőjében elmondta, hogy Moravske Toplice 
Község nemzetiségileg vegyesen lakott területén, minden háztartás ingyen 
(karácsonyi-újévi ajándékként) kap belőle egy példányt. 
A kötet tartalmáról részletesebben Šöveges Lipovšek Gordana, a Maribori 
Levéltár főlevéltárosa (a könyv szerkesztője), Pintér Tamás, a Nagy Háború 
Kutatásáért Közhasznú Alapítvány elnöke - a Nagy Háború Blog szerkesztője, 
és Király M. Jutka, a Népújság felelős szerkesztője szólt. 

Urednica knjige Gordana Šövegeš  
Lipovšek je povedala , da so pisma, ki 
so objavljena v knjigi, našli leta 1999 v 
stari razpadajoči hiši v Motvarjevcih, ko 
je na Goričkem potekal 9. Mednarodni 
arhivski raziskovalni tabor. 
Šövegeš Lipovšek Gordana, a könyv 
szerkesztője elmondta, hogy a kötetben 
közzétett levelekre az 1999-ben 
Goricskón megrendezett 9. Nemzetközi 
Levéltári Kutatótábor keretében egy régi, 
romos szentlászlói házban találtak rá.     
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Elmondták, hogy a könyv nem csupán levélkötet, hanem egy 
első világháborús katona naplója, a fiatal házaspár szerelmi 
története, családi történet, amely fényképekkel és különböző 
kordokumentumokkal, szótárral, valamint J. Zsigmond bejjárt 
útjáról készített térképpel van gazdagítva.
A könyvbemutatót követő társalgás során a résztvevők dedikált 
könyvhöz juthattak. 

Nogometni pregled
Nogometna sezona se je končala sredi novembra in no-
gometaši so odšli na zaslužen dopust. Na zelenice se spet 
vračajo v sredi marca, ko se začne spomladanski del letošnje 
nogometne sezone.
Pregled  rezultatov pričnimo z ekipo Čarde iz Martjancev, ki 
igra v 3. SNL Vzhod. V 10. kolu je doma izgubila proti ekipi 
Grada 0 proti 3. V 11. kolu so nesrečen poraz na gostovanju 
v Ljutomeru z 1 : 0. V 12. kolu so bili neuspeh pred domačimi 
gledalci,  porazili so jih Beltinčani z 0 proti 4. V 13. kolu znova 
poraz, tokrat proti ekipi Tromejnika z 2 proti 0. V zaostali tek-
mi 4. kola pa so v zanimivi nogometni predstavi premagali 
ekipo Črenšovec  s 3 proti 2. Za Čardo so bili uspešni Danijel 
Cifer, Rok Bencik in strelec zmagovitega zadetka Sebastijan 
Škerlak. Po odigranih 13. kolih Čarda zaseda 10. mesto z 11 toč-
kami. Prva je ekipa Odrancev z 29 točkami. Najboljši strelec 
ekipe je Rok Bencik.
Zelo lepe nogometne predstave je prikazala tudi ekipa GMT 
Bogojine, ki nastopa v 1. MNZ Murska Sobota. V 7. kolu so 
na vročem derbiju v Gančanih premagali domačo ekipo 0 
proti 3. Strelca za Bogojino sta bila Nejc Černela in dvakrat 
Marko Legenič. V 8. kolu so pred domačimi gledalci izgubili 
proti ekipi Slatine iz Radencev 1 proti 3. Strelec za domačo 
ekipo je bil Nejc Černela. V 9. kolu so odigrali srečanje proti 
ekipi Križevci in izgubili 3 proti 0. V 10. kolu so doma poraz 
proti Ižakovcem 2 proti 4. Strelca za Bogojino sta bila Mišel 
Legenič in Mitja Rogač. V 11. kolu so se igralci Bogojine izkazali 
s pravo strelsko vajo, saj so na gostovanju v Vanča vasi ekipi 
Rome nasuli kar 8 zadetkov ter zmagali z rezultatom 1 proti 8. 
Strelci so bili Nejc Černela, ki je zadel štirikrat, Mišel Legenič, 
Alen Kalman ter Gorazd Ošlaj, ki je zabil dvakrat. Po 11. kolih 
zaseda Bogojina odlično 4. mesto z 20 točkami. Za vodilno 
ekipo Križevci zaostajajo 6 točk. Najboljši strelec ekipe je Nejc 
Černela z 11 zadetki, ki je tudi prvi strelec lige po jesenskem 
delu. Čestitamo!!!!
V 2. MNZ Murska Sobota se borijo po najboljših močeh igralci 
Rotunde Selo. V 6. kolu so igrali v Dokležovju in izgubili proti 
tamkajšnji ekipi s 4 proti 1. Častni zadetek Damjan Grabar. V 
7. kolu so remizirali proti ekipi Cvena 1 proti 1. Gol za Rotundo 
je dosegel Žiga Balajc. V 8. kolu so doma izgubili proti ekipi 
Lipe z  1 proti 2. Zadetek je dosegel Žiga Balajc. V 9. kolu si 
bili prosti. V 10. kolu pa so premagali na gostovanju v Šalo-
vcih domačo tamkašnjo ekipo 1 proti 0 in tako na lep način 
zaključili jesenski del. Zadetek je dosegel Tomaž Voroš. Ekipa 
Rotunda Selo zasedajo 6. mesto s 7 točkami. Prva je ekipa 
Pušče z 19 točkami.
Mladinska ekipa Čarde nastopa v 1.MNZ mladinski nogomet-
ni ligi Murska Sobota. V 6. kolu so pred domačimi gledalci 
premagali ekipo Križevci 5 proti 0. Zadetke so dosegli Luka Pa-
pič, Matej Kolmanič, Mitja Kalamar, Blaž Ošlaj in Alen Cmor. 
V 7. kolu so zmagali v gosteh Gančane z rezultatom 2 proti 3. 

Zadetke sta dosegla Luka Papič in Matej Kolmanič, ki je dose-
gel dva zadetka. V 8. kolu so remizirali z Rakičanom 2 proti 2. 
Zadetka sta dosegla Luka Papič in Nejc Jan Matis. V 9. kolu so 
v gosteh premagali ekipo Puconcev 1 proti 5. Strelci so bili Jan 
Nejc Matis, Žan Sabotin, Denis Katančič, Alen Cmor, Mihael 
Balajc in Neven Grah. S odličnimi igrami so mladinci postali 
jesenski prvaki, kar jim iskreno čestitamo. Najboljši strelec 
med mladinci Čarde je Luka Papiš z 11 doseženimi zadetki.
Mladinska ekipa Bogojine je v 5. kolu 2. MNZ mladinske no-
gometne lige Murska Sobota  premagala ekipo Bakovcev 5 
proti 0.  Strelci so bili Alen Kalman,  Sebastijan Koltaji, Gorazd 
Ošlaj in Miha Maučec, ki je zabil gol dvakrat. V 6. kolu so se 
spopadli z ekipo Grada in ga zmagali 0 proti 6. Zadetke so 
dosegli Alen Kalman, Gorazd Ošlaj in Miha Maučec, ki so bili 
vsi uspešni po dvakrat. V 7. kolu pa so pred domačimi gledalci 
premagali Dokležvoje kar 15 proti 0. Strelci so bili Damjan 
Ošlaj,  Alen Kolman, ki je zadel dvakrat, Niko Gutman, Sebas-
tijan Koltaji, ki je bil uspešen tudi dvakrat, Domen Gyorek, Tile 
Ošlaj, Tadej Ošlaj, Gorazd Ošlaj in Miha Maučec, ki je zadel 
petkrat. Mladinci Bogojine zasedajo 2. mesto s 15 točkami. 
Prva je ekipa Radgone z 18 točkami. Najboljši strelec ekipe je 
Miha Maučec s 9 doseženimi zadetki.
V ligi U-15 igrajo mlajši talenti iz vrst Čarde in Bogojine. Obe 
ekipi igrata v isti skupini. Po jesenskem delu sta obe ekipi v 
vrhu, saj je ekipa Bogojine-Serdice na prvem mestu, medtem 
ko so prvi zasledovalci igralci Čarde. 
V ligi U-13 v isti skupina nastopata tudi selekcije obeh ekip, 
ekipi Čarde in Bogojine. Po 7 odigranih kolih se ekipi nahajata 
v sredini lestvice. Čarda zaseda 5. mesto, medtem ko ekipa 
Bogojine zaseda 6. mesto.
Svojo jesensko sezono so končali tudi nogometni umetniki 
v Moravski ligi malega nogometa. Jesenski prvaki so postali 
lanskoletni prvaki lige Filovci. Sledijo jim Noršinci, Tešanov-
ci, Ivanci, Sebeborci, Motvarjevci, Prosenjakovci, Mlajtinci in 
Strehovci.
To je za to jesen vse. Mi pa se zopet oglasimo pred začetkom 
spomladanskega dela prvenstva.

Luka Perš

9. Miklavžev pohod v Selu
Športno društvo NK Rotunda je že deveto leto zapored orga-
niziralo Miklavžev pohod.
Okrog petdeset pohodnikov se je kljub deževnemu vremenu 
podalo na približno 12 kilometrov dolgo pot po Selu in so-
sednjih vaseh. Pot je večinoma potekala po asfaltu, del poti 
pa tudi po gozdnih in poljskih poteh. Obiskovalci so se na 
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poti okrepčali s toplimi napitki in prigrizki, na koncu pa je 
vse pohodnike v Vaško gasilskem domu čakala topla malica. 

Anja Vučkič

Šahistka Hana Nemec državna prvakinja
S 16. državnim srednješol-
skim prvenstvom v šahu, 
ki je bilo 6. decembra v 
Murski Soboti je Hana 
Nemec, dijakinja soboške 
gimnazije, doma iz Mora-
vskih Toplic končala sezono 
uradnih tekmovanj v letu 
2014. Hana Nemec je na 
srednješolskem državnem 
prvenstvu zbrala  štiri toč-
ke in pol in se uvrstila na 9. 
mesto v Sloveniji.

Sicer pa je bila Nemčeva še bolj uspešno nastopila na dveh  
tekmovanjih kot članica Šahovskega društva Radenska Pom-
grad iz Murske Sobote. Od 25. do 27. avgusta je na Bledu sku-
paj z Barbaro  Skuhala iz Ljutomera nastopila na  mladinskem 
moštvenem državnem prvenstvu, kjer sta zbrali 7 točk in pol 
(Hana  je zbrala štiri točke in pol) in osvojili sta naslov mladin-
skih državnih prvakinj. 
Od 13. septembra do 15. novembra je Hana nastopila za ekipo 
Radenske Pomgrada iz Murske Sobote v 2. slovenski članski 
šahovski ligi vzhod, kjer je njena ekipa osvojila tretje mesto 
z 28. točkami. Hana  je v osmih kolih, ki so bila odigrana v 

Veržeju, Šentjurju, Kidričevem in v Mariboru,  k uspehu ekipe 
prispevala štiri točke in pol. 

Tekst in posnetek: Tonček Gider 

Hokejisti že  v dvoranah
Čas res hitro teče. Kot da se je sezona igranja hokeja na travi 
na prostem končala včeraj, pa smo že tik pred začetkom dvo-
ranskega prvenstva. Z vso vnemo so se na 24. dvoransko pr-
venstvo Slovenije začeli pripravljati tudi hokejisti Moravskih 
Toplic. Tokrat so pohiteli in že v zadnjih dneh oktobra opravili 
prve treninge v dvorani podružnične Osnovne šole Krog, kjer 
jim že tretje leto z veseljem odstoplijo prostore telovadnice. 
Razlog za hiter začetek je bila udeležba šolskih otrok na moč-
nem mednarodnem turnirju v Poreču, kjer so prvi novem-
berski vikend sodelovali 12 in 14 letniki našega kluba. Igrali so 
v znani dvorani Žatika, kjer so pred petimi leti bile odigrane 
tekme evropskega prvenstva v rokometu.Oboji so navduše-
vali z igro in v konkurenci klubov iz štirih držav dosegli šesto 
mesto (U12) in četrto mesto (U14). Prav slednjim je za odme-
ven rezultat zmanjkalo nekaj sreče, saj sta se na uvodni tekmi 
poškodovala dva glavna nosilca igre.

Naslednji vikend so se turnirja ''Zima 2014'' v hrvaški Zelini, ki 
je tradicionalno organiziran v čast v Vukovarju padlemu vo-
jaku iz Zeline udeležili tudi člani in članice Moravskih Toplic. 
Tokrat so odlične tekme odigrali predvsem člani, ki  so dru-
gi tekmovalni dan premagali tako lanske zmagovalce, ekipo 
Trešnjevke, kot tudi domačo Zelini, tretjo ekipo lanskega pr-
venstva Hrvaške. Članice so na turnir sicer odpotovale z zelo 
pomlajeno ekipo a kljub temu v konkurenci osmih klubov 
zasedle šesto mesto.

Tudi v novem letu naj bo vaš korak odmeven, 
vaša beseda pogumna,
vaše življenje iskrivo
in polno toplih trenutkov. 

GASILSKA ZVEZA MORAVSKE TOPLICE, DRUŠTVO UPOKOJENCEV OMT, 
OBČINSKA ŠPORTNA ZVEZA IN ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE OMT

VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE IN SREČNO NOVO  
LETO 2015 VAM VSEM ŽELIJO: 



ŠPORT IN REKREACIJA

Medtem pa so prav članice začele že tudi z ligaškim tekmo-
vanjem. Lanska premierna hrvaško-slovenska liga se je letos 
preimenovala v srednje evropsko ligo, saj so se v omenjeno 
prvenstvo vključile tudi madžarske prvakinje. Tako  je sedaj v 
odlično organizirani ligi, katero vodi hrvaška hokejska zveza 
osem klubov, večina tekem pa se odigra v Zagrebu in Zelini. Pa 
ne le zaradi želje Hrvatov, da ne bi hodili na gostovanja, ampak 
predvsem zato, ker imajo hokejisti iz neznanega razloga hude 
težave z najemi telovadnic v Pomurju. Do danes so hokejistke 
Moravskih Toplic odigrale že štiri kola in vse kaže, da bodo spet 
krojile vrh lestvice. Naša dekleta so namreč dobila tri srečanja 
in bila poražena zgolj v dvoboju z vrhunsko ekipo Zrinjevca. In 
če jim uspe na tabeli uvrstitev pred madžarsko ekipo, bomo v 
Pomurju spet gledali finale ženske dvoranske interlige. Upaj-
mo, da pred več gledalci iz Moravskih Toplic kot lani.

Člani bodo domače prvenstvo začeli 28. decembra letos, ko bo 
prvi turnir (tako kot tudi drugi) v Murski Soboti. Za spremem-
bo od minulih let se bo letošnje dvoransko prvenstvo odvijalo 
na treh lokacijah. Razen omenjene Murske Sobote (Osnovna 
šola III) bo en turnir še v Puconcih, zadnji finalni pa v Ljutome-
ru. Še prej (21. 12. 2014) pa se bodo začela prva srečanja mo-
ške interlige. Člani Moravskih Toplic bodo uvodno gostovanje 
opravili v slovaški prestolnici.
In po videnem v pripravljalnem obdobju, bi letošnja prven-
stva kaj lahko bilo z znamenju kluba iz Moravskih Toplic. Le-
tos je članski ekipi namreč prvič omogočeno, da opravijo tri 
treninge tedensko v dvorani. O takem privilegiju pa so doslej 
lahko le sanjali.

Jože Črnko

Na podlagi 21. člena Statuta Občinske športne zveze Moravske toplice in Pravilni-
ka o proglasitvi najboljšega športnika, športnice, športnega društva in športnega 
delavca v Občini Moravske Toplice komisija za izbor športnika objavlja
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R  A  Z  P  I  S

ZA IZBOR ŠPORTNIKA, ŠPORTNICE, ŠPORTNEGA DRUŠTVA IN 
ZASLUŽNEGA ŠPORTNEGA DELAVCA OBČINE MORAVSKE TOPLICE V LETU 2014

I.
Razglasili bomo najboljšega (-o, -e):
- športnika
- športnico
- športno društvo

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

III.
Pisne predloge posredujte najpozneje do 5. januarja 2015 na naslov:

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

PREDLOG
ZA IZBOR ŠPORTNIKA, ŠPORTNICE, ŠPORTNEGA DRUŠTVA, PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA IN ŠPORTNICE  IN 

ZASLUŽNEGA ŠPORTNEGA DELAVCA OBČINE MORAVSKE TOPLICE V LETU 2012 (ustrezno obkroži)

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

Opis uspehov in rezultatov predlaganega:

- perspektivnega športnika in športnico (letnik 1997 in mlajši-a)
- zaslužnega športnega delavca 
- zaslužnega športnega delavca upokojenca

OŠZ Moravske Toplice
Komisija za izbor športnika  

Naslov:Ime in priimek predlagatelja: Podpis: 
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Vzdržujmo normalno telesno težo
Normalna  telesna teža je ključnega pomena za ohranja-
nje našega telesnega in čustvenega zdravja. Doseganje in 
ohranjanje teže, ki je primerna za nas, ni le estetska kompo-
nenta. Vpliva oziroma preprečuje tudi nastanek določenih 
bolezni in pomaga pri njihovem obvladovanju, ko se z njimi 
že soočamo.
Vzdrževanje telesne teže je rezultat energijskega ravnoves-
ja: energijo, ki jo v telo vnesemo s hrano in pijačo, moramo 
uravnotežiti z energijo, ki jo porabljamo za svoje osnovno 
fiziološko delovanje in telesno aktivnost. 
Telesna teža je odvisna od mnogo dejavnikov: od našega 
življenjskega sloga (prehranjevalnih navad, telesne aktiv-
nosti, stresa, s katerim se soočamo), naše presnove, genov, 
okolja, v katerem živimo...

Za vzdrževanje normalne telesne teže je zelo pomembna 
raznovrstna in uravnotežena prehrana ter redna telesna 
aktivnost. Slabe prehranjevalne navade in telesno neakti-
ven način življenja vodita do debelosti in z njo povezanih 
bolezni. 
V naši vsakodnevni prehrani je vse bolj prisoten sladkor. Še 
posebej rafiniran sladkor. Zato se izogibajmo predelane in 
vnaprej pripravljene hitre hrane. Taka hrana pogosto vsebu-
je visoke vrednosti rafiniranega sladkorja in drugih sestavin, 
ki so sicer okusne, a ne zelo nasitne. Izberite svoj ''sladkor'' 
pametno in ga skušajte zaužiti minimalno, kar se da. Prav 
tako metni sokovi, gazirane pijače, vroče čokolade, itd...vse-
bujejo veliko sladkorjev.
Poskusite pojesti čim več vlaknin. Veliko vlaknin vsebujejo 
živila kot so fižol, sezonska zelenjava in sadje. Manj ko jih 
kuhamo, več vlaknin se ohrani. Se pravi jejmo čim več sveže 
zelenjave. Veliko vlaknin najdemo tudi v polnozrnatem kru-
hu in izdelkih iz žit, sladkem krompirju, oreščkih in semenih 
ter še v veliko drugih živilih.  Vlaknine pomagajo ohranjati 
zdravo črevesje, znižujejo raven holesterola, pomagajo nad-
zorovati raven sladkorja v krvi in pomagajo pri vzdrževanju 
normalne telesne teže. 
Zelo pomembno je jesti puste vrste mesa. Puran, piščanec, 
bela riba, losos in tuna so eni izmed manj mastnih mesnih 
izdelkov. Poskušajte se izogibati oziroma zaužiti čim manj 

mastnega mesa oziroma si ga po potrebi privoščite le za 
spremembo okusa ali pa če si popestrite obrok, v katerem 
že imate veliko zelenjave in riža za prilogo. Nič ne bo narobe, 
če boste v kakšnem obroku zaužili namesto mesa katerokoli 
drugo živilo, ki vsebuje veliko beljakovin.
Vsake toliko časa moramo telesu  privoščiti tudi nekaj, kar 
ni najbolje za naše telo ali naše zdravje. Pri tem pa ne sme-
mo pozabiti na telesno aktivnost, kajti koliko energije v telo 
vnesemo , toliko moramo tudi porabiti.

Gordana Toth, univ.dipl.inž.živ.teh.

Diši po praznikih 
Najlepši praznik so pred vrati. Tradicionalno praznovanje 
vključuje tudi kulinariko. Tudi prav je tako. Le v količinah 
hrane bodimo zmerni. Praznična miza naj bo svečano po-
grnjena, jedi pa lepo okrašene. Ponudimo več vrst solat, 
tako bo miza bolj razkošna in zdrava. Meso je del tradi-
cionalne praznične mize. Mesne rulade, pripravljene z 
domišljijo so lahko svečana in okusna jed. Pa tudi paša 
za oči. Lahko izberemo puranje, piščančje, svinjsko, junčje 
ali celo zajčje meso. Rulado pripravimo iz celega kosa 
mesa ali mletega mesa. Praznična peciva so običajno bo-
gata v sestavinah, zato velja zmernost. To je priložnost, 
da vključimo otroke in mlade. Prenesimo jim tradicijo in 
običaje naših najlepših praznikov.
Podarimo kakšno dobroto z naše praznične mize tistim, 
ki si je ne moremo privoščiti ali pa jim nima kdo podariti. 
Dajmo vzgled in priložnost otrokom, da doživijo radost 
in srečo podarjanja. Zakaj nebi spekli in podarili peci-
vo, ovito v vonj cimeta, medu, nageljnov žbic in drugih 
čudovitih začimb. Doživetje bo za nas in darovano osebo 
nepozabno. 

Puranja rulada s špinačo in gobami 
• 80 dag puranovega fileja 
• 10 dag gob
• 20 dag zamrznjene špinače
• 1 in pol žemlja od predhodnega dne 
• 1 stroka česna
• 2 žlici parmezana
• 1 jajce-stepeno
• manjša čebula
• timijan, poper, žajbelj, sol, beli poper
• vejice timijana za okras
• 4 žlice olja 

Skuhamo špinačo v malo vode, dobro odcedimo in ohla-
dimo. Žemlje narežemo, namočimo in dobro ožmemo. Na 
olju dušimo sesekljano čebulo, dodamo narezane gobe in 
česen. Pomešamo gobe, špinačo, jajce, žemljo, parmezan 
in začimbe. Meso rahlo potolčemo, damo nadev in za-
vijemo. Povežemo s kuhinjsko vrvico. Damo v namazan 
pekač, prilijemo malo mesne juhe in pokrijemo s folijo 
in pečemo približno 30 minut. Odstranimo folijo in ru-
lado spečemo do konca. Med peko prelivamo s sokom v 
pekaču in po potrebi še z vodo. 



TIC-OVA STRAN

Kljub pršenju dežja na Martinovem 
pohodu 216 pohodnikov
15. Martinov pohod smo priredili TIC Moravske Toplice v sode-
lovanju s Turističnim društvom Martin Martjanci in Občinsko 
športno zvezo Moravske Toplice. Zvestih 216 pohodnikov niti 
letos ni ustavilo neprijetno vreme – ravno nasprotno – čare 
rekreativno-zabavne turistične prireditve so udeleženci znali 
zaužiti Martinovi soboti primerno; z zvrhano mero dobre vo-
lje, dobrot in rujne kapljice. Pohodna pot v dolžini 11 km je vo-
dila po okolici Moravskih Toplic s postankom v Mlajtincih pri 
Gostišču Oaza, kjer so se pohodniki lahko okrepčali z dobrota-
mi, ki so jih spekle zaposlene v TIC Moravske Toplice. Po krstu 
mošta (v izvedbi TD Dobrovnik in v sodelovanju s prekmursko 
vinsko kraljico) so pohodniki bili vključeni v žrebanje za boga-
te Martinove nagrade s prvo nagrado - lesenim sodom s 30 
litri ticovega vina. 

TIC Moravske Toplice se zahvaljujemo vsem, ki ste tudi na 
stojnicah poskrbeli za kulinarično-vinsko pestro ponudbo: 

KS Filovci in VSD Filovci, TD Tešanovci, TD Martin Martjanci, 
KS Krnci, Medičarstvu Jožice Celec, Kmetiji Küčan Franc, 
Žganjekuhi Kovač Franc, Vinarstvu Marof d.o.o., Pisana – 
družini Gutman Filovci.

SPONZORJI MARTINOVIH NAGRAD: 
1.  SODARSTVO KUZMA GANČANI (lesen sod)
2.  VINOGRADNIŠTVO BERDEN ALOJZ (30 l vina + 5  buteljk)
3.  TERME 3000 (kopalne karte 5x celodnevna kopalna karta)
4.  TERME VIVAT (pogostitev pohodnikov in 5x popoldanska     
     kopalna karta)
5.  PANVITA d.d. (5 x piščanec)
6.  MLINOPEK d.d. (5x kruh in 5x mlinci)
7.  PARADAJZ d.o.o. (5 x darilni boni za paradižnik)
8.  MAROF (darilni boni za vino)
9.  LTO PRLEKIJA LJUTOMER (1x degustacija)

NAGRADE:
 1. NAGRADA: LESENI SOD Z VINOM
 2. NAGRADA: KARTE ZA KOPANJE V TERMAH 3000
 3. NAGRADA: KARTE ZA KOPANJE V TERMAH VIVAT
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Zdrav duh v zdravem telesu ne glede na vremenske razmere 

5 MARTINOVIH KOŠAR:
(piščanec, rdeče zelje, hlebec kruha, mlinci, buteljka vina)

VREDNOSTNI BONI:
LUŠT PARADAJZ d.o.o. (vrednostni boni za paradižnik)
PANVITA MAROF d.o.o. (vrednostni boni za degustacijo)
LTO PRLEKIJA LJUTOMER (vrednostni bon za degustacijo)

TIC Moravske Toplice se ob koncu zahvaljujemo tudi ostalim 
za doprinos pri izvedi prireditve, še posebej soorganizatorju 
TD Martin Martjanci. 

Adventna sejem in koncert
TIC Moravske Toplice je tudi letos poskrbel za pestro ponudbo 
adventnih venčkov in prazničnih aranžmajev v okviru Adven-
tne tržnice. Da bi v prvo adventno nedeljo tudi tokrat stopili 
s praznično pesmijo, je TIC v evangeličanski  cerkvi po bogo-
služju priredil koncert Ženske vokalne skupine  Zarja. 

Dnevnikova izvidnica - glasujte za  
M. Toplice in si priborite bogate nagrade
Vse fene Moravskih Toplic pozivamo, da poteka akcija Dnev-
nikova izvidnica, v okviru katere lahko glasujete za Moravske 
Toplice in se potegujete za zanimive nagrade. 

Glasujete lahko enkrat tedensko. Akcija traja do 6. marca 2015! 
Glasujte za Moravske Toplice na povezavi: 
http://dnk.dnevnik.si/sl/Klub+DNK/Izvidnica
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Priznanje PTZ Turističnemu krožku  
OŠ Fokovci
Na 19. Srečanju pomurskih turističnih delavcev, ki je potekalo 
v Hiši penin Frangež pri Gornji Radgoni, je Pomurska turistič-
na zveza najzaslužnejšim na področju turizma podelila pri-
znanja, plakete in kipec štorklje. Iz naše občine je priznanje 
za posebne dosežke na državnem nivoju s področja turizma 
prejel Turistični krožek Osnovne šole Fokovci! 
Več o nagradah Turističnega krožka OŠ Fokovci najdete na sple-
tni strani www.moravske-toplice.com. 

TIC Moravske Toplice ob tej priložnosti izrekamo čestitke 
mentorjem, učencem in ravnateljici!

Obvestilo zavezancem za plačilo 
turistične takse
Občina Moravske Toplice obvešča vse zavezance za plačilo tu-
ristične takse:
- da je bil v Uradnem listu RS št. 45/2014 objavljen Odlok o 

dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Moravske To-
plice, ki dopolnjuje 14. člen odloka. Ta se po novem glasi: »Z 
globo 4.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki 
sprejema turiste na prenočevanje, če:

- ne pobira turistične takse  v skladu z določbo 9. člena 
tega odloka,

- ne nakazuje pobrane turistične takse v skladu z določbo 
10. člena tega odloka,

- ne vodi evidence v skladu z določbo prvega odstavka 12. 
člena tega odloka,

- Občini Moravske Toplice ne predloži mesečnega poročila 
v skladu z določbo 11. člena odloka;

- da je bil v Uradnem listu RS št. 25/2014 objavljen Sklep o 
uskladitvi vrednosti točke turistične takse, ki določa, da vre-
dnost točke namesto dosedanje vrednosti 0,0918 EUR, od 
01.01.2015 naprej znaša 0,115 EUR. Tako bo turistična taksa za 
prenočevanje v občini Moravske Toplice od 01.01.2015 naprej 
znašala 1,265 EUR/dan. 

Občinska uprava 

Aktivni turistični dan v okviru projekta 
»5 Poštnih kočij«

V sklopu aktivnega turističnega dne smo TIC Moravske 
Toplice v soboto, 29. novembra, v vlogi projektnega part-
nerja priredili aktivni turistični dan. Ogled dobrih praks 
s področja turizma se je nanašal na Moravske Toplice 
in bližjo okolico. Gostujočim projektnim partnerjem iz 
Madžarske (vodilnemu partnerju, njihovim zunanjim 
izvajalcem ter drugim sodelujočim na projektu) smo 
predstavili poslovalnico TIC Moravske Toplice. Med dru-
gim so pokusili sveže pečene dobrote, ki smo jih spekli v 
prenosni peči - novi pridobitvi TIC Moravske Toplice, ki jo 
uporabljamo za promocijske namene. Priložnostno smo 
partnerje povabili na obisk Adventne tržnice, ki jo prireja-
mo vsako leto v prvem adventnem vikendu. Predstavitev 
bogastva črne termomineralne vode je sledila v Termah 
3000 z ogledom kompleksa. Podali smo se tudi v sosedn-
jo vas Tešanovci v čokoladnico Passero, kjer so gostom 
predstavili domače čokoladne in druge radosti. V bližini 
smo si ogledali še turistično naselje Panonska vas.

Na koncu je TIC Moravske Toplice podrobneje predstavil 
izvedene projektne aktivnosti projekta 5 Poštnih kočij in 
občino Moravske Toplice.
Aktivnost se je izvedla v okviru projekta, ki  se izvaja v 
sklopu OP SI-HU 2007-2013



     Lipnica - 24. december 2014  : : : : : : : : : :   27

PROSTI ČAS

PRAVILNA REŠITEV GESLA NAGRADNE KRIŽANKE 128. ŠTEVILKE LIPNICE: NIKOLAJ BEER ČASTNI OBČAN
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence, ki prejmejo praktične nagrade pokrovitelja, Krato-
chwill gostilna in pivnica Murska Sobota: 1. MARIJA CASAR, MOTVARJEVCI 5, 9207 PROSENJAKOVCI, 2. IVAN ŽERDIN, KRNCI 
23, 9221 MARTJANCI 3,  3. ANTON BENKOVIČ, TOMŠIČEVA 50, 9000 MURSKA SOBOBTA

NAGRADNA KRIŽANKA: KRATOCHWILL GOSTILNA IN PIVNICA M. SOBOTA

Pokrovitelj Kratochwill gostilna in pivnica Murska Sobota:
Ponujajo veliko različnih kulinaričnih poslastic, od pic in testenin do lokalnih 
posebnosti - bograča ter gibanice, in seveda široko ponudbo vrhunskih piv!

Geslo križanke, ime in priimek ter naslov pošljite na dopisnici do torka, 2. decem-
bra  2014 na naslov:  Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske 
Toplice, s pripisom nagradna križanka. 
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OBERST - nemški polkovnik
SIKSTINA - kapela v Vatikanu
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ADAMOV - francoski pisatelj (Arthur)



KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI MORAVSKE TOPLICE
24 12. 2014 – 31. 1. 2015

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

Naziv prireditve Opis prireditve Kraj izvajanja Datum Organizator Informacije

Decembrska 
praznična tržnica 

Ponudba izdelkov domačih obrti, ki so lahko 
odlična ideja za decembrsko darilo. 

Moravske Toplice, 
pri Café Praliné 

24. 12.   
(9.00-13.00)
26. 12. – 30. 12. 
2014 (14.00)
31. 12.  
(9.00-13.00)

TIC Moravske Toplice 
www.moravske-toplice.com
02 538 15 20
info@moravske-toplice.com

Pohod z baklami k 
polnočnici 

Tradicionalen pohod. Start pred kapelo 
v Ivancih. Prevoz iz Bogojine sipo želji  
zagotovite sami ali pa se pridružite 
pohodnikom. 

Ivanci-Bogojina, 
start pred kapelico 

24. 12. 2014, 
22.00 Društvo Selenca Marko Horvat 

070 738 597

Srečanje starejših 
krajanov v Filovcih 

Družabno srečanje s sveto mašo, kulturnim 
programom in pogostitvijo. 

Filovci, 
kulturna dvorana 

26. 12. 2014, 
13.00 KS Filovci Andrej Baligač

051 322 252 
Božični koncert 
Vokalne skupine Zarja 

Samostojni božični koncert s prazničnim 
glasbenim repertoarjem. 

Selo, 
evangeličanska cerkev 

26. 12. 2014,
18.00

Evangeličanska cerkvena 
občina Selo 

Ludvik Grabar
068 126 406

3. Ekipna olimpijada 

TIC Moravske Toplice kot partner 
v projektu Team Olympiad prireja 
na območju Pomurja drugo Ekipno 
olimpijado. Sestavite svojo ekipo 
(5-8 oseb) starosti od 5 do 99 let in se 
pomerite v 5 rekreativnih in zabavnih 
športnih disciplinah (skakanje v vreči, 
nogomet, vlečenje vrvi, smučanje, golf). 
Prijave v TIC Moravske Toplice!

Puconci, 
Osnovna šola
(Zelena dvorana)

27. 12. 2014
15.30 TIC Moravske Toplice 02 538 15 20 

www.moravske-toplice.com 

Silvestrovanje na prostem 
v Moravskih Toplicah 

Zabavno silvestrovanje v centru Moravskih 
Toplic z ansamblom Skok. 

Moravske Toplice, 
center 

31. 12. 2014, 
21.00 Terme 3000 www.terme3000.si 

Silvestrovanje v kopalkah Silvestrovo na bazenih. M. Toplice, 
kopališče Term Vivat 31. 12. 2014 Terme Vivat www.vivat.si, info@vivat.si 

02 538 21 00

Silvestrovanje Gala silvestrovanje z živo glasbo. M. Toplice, 
restavracija Vivat 31. 12. 2014 Terme Vivat www.vivat.si, info@vivat.si 

02 538 21 00

Novoletni ples  Vabljeni na novoletni ples.  Moravske Toplice, hotel 
Termal, Terme 3000 

2. 1. 2015, 
19.00 Terme 3000 gabriela.feher@terme3000.si 

12. Pohod treh kraljev Pohodna pot poteka po Filovcih z okoliškimi 
griči – dolžina poti je 9-10 km. 

Filovci z okolico, start 
pred gasilskim domom  

3. 1. 2015,
start ob 10.00, 
zbiranje od 9.00 
dalje

VSD Filovci Alojz Berden, 041 733 946
KS Filovci, manica.barbaric@siol.net 

Pokušnja vin 
vinogradniške sekcije 
s sosedi  

Zbiranje vzorcev vin in pokušnja v 
sodelovanju s sosedi iz Magyarszombatfa 
(Madžarska). 

Magyarszombatfa, 
kulturni dom   

3. 1. 2015, 
18.00

KTD Ady Endre 
Prosenjakovci in 
Magyarszombatfa 

Ladislav Vöröš
051 358 675

Ustvarjalne rokodelske  
delavnice za odrasle Tedenske rokodelske delavnice za odrasle. Martjanci, 

vaški dom 

Vsak ponedeljek, 
med januarjem in 
junijem ter med 
septembrom in 
decembrom 2015 
18.00-18.00

TD Martin Martjanci jasmina.papic@gmail.com

11. Vinogradniško- 
vinarski kviz 

Kviz na temo vinogradništva, vinarstva in 
kulture pitja vina. 

Filovci, 
vaški dom 

8. 1. 2014, 
17.00 VSD Filovci Alojz Berden, 041 733 946

2. Veseli večer Poleg domače humoristično-gledališke 
skupine Nemaki, sodelujejo še 5. 

Selo, 
gasilski dom 

9.  1. 2015,
17.30 Pevsko društvo Selo Oskar Makari

031 329 758

Otroška predstava Volk 
in sedem kozličkov 

S predstavo se bodo predstavili starši otrok 
vrtca Filovci. 

Moravske Toplice, 
hotel Vivat 

10. 1. 2015, 
16.00

Vrtci občine Moravske 
Toplice 02 538 14 70 

Občinski turnir v 
kartanju šnopsa

Prireditev za vse vnete kvartopirce. Kartanje 
od ena do devet. 

Krnci, vaško-gasilski 
dom 

17. 1. 2015,
18.00 KS Krnci 041 600 227 

hul.stefan@gmail.com

Predstava Zadnji dan 
službe 

Naj vam večer popestri gledališka igra 
gledališke skupine Kroške tikvi. 

Moravske Toplice, 
gasilski dom 

24. 1. 2015, 
18.00 KS Moravske Toplice Cveta Davidovski 

031 702 540

Česanje perja in lüpanje 
bučnega semena 

Družabni večer z ohranjanjem starih 
običajev. 

Središče, 
gasilski dom 

31. 1. 2015, 
18.00 KUD Antal Ferenc Središče Silvija Šanca

051 360 863

Blažev pohod Tradicionalen pohod z rezjo vinske trte. 
Bogojinske 
gorice z okolico, start 
pred OŠ Bogojina  

31. 1. 2015,
start ob 12.30 TD Bogojina Vogrin Janez, 

031 843 686 
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