


AKTUALNO

2   : : : : : : : : : :  Lipnica - 27. februar 2015

Urednikov kotiček
Spoštovani bralci in bralke Lipnice!
Čeprav nam država iz leta v leto reže tanjši kruh, življenje gre 
naprej. Tanjšanje državnega proračunskega evra so morali 
krepko upoštevati tudi v strokovnih službah občine Mora-
vske Toplice pri pripravi osnutka proračuna občine za leto-
šnje in prihodnje leto. Občinski svetniki so na pustni torek 
opravili prvo branje, izrečenih je bilo kar nekaj pripomb in 
sugestij, ki jih bodo upoštevali pri pripravi predloga prora-
čuna, odvisno od tega, v kolikšni meri so za to razpoložljiva 
sredstva. Preprosto pravilo je, da pri omejenem znesku nekje 
moraš vzeti, da daš drugemu. Sicer pa smo poleg 4. Seje ob-
činskih svetnikov pospremili tudi prireditev izbora športnika 
leta 2014, praznovanja ob slovenskem kulturnem prazniku 
in seveda pustovanjske dogodke.  Opozarjamo vas tudi na 
obvestilo koncesionarja za odvoz odpadkov,  pa na akcijo 
sterilizacije in kastracije domačih štirinožcev. Tudi seme 
se je lüpalo v Središču…tu je tudi nagradna križanka. Zato,  
prijetne trenutke ob branju 132. številke Lipnice vam želim.

 Vaš v.d. urednik 
Boris Cipot

LIPNICA – glasilo občine Moravske Toplice. Uredništvo: Boris Cipot – v. d. odgovorni urednik, Sonja Vöröš – v. d. 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.

Javno komunalno podjetje Čista narava 
d.o.o. odprlo svoja vrata
Dan odprtih vrat so imeli tudi v javno komunalnem podjetju 
Čista narava d.o.o., ki deluje že vrsto let. V okviru občinskega 
dneva odprtih vrat so tako v Čisti naravi d.o.o. zaposleni pri-
pravili mini pogostitev, dneva odprtih vrat so se udeležili 
tudi svetniki občine Moravske Toplice Vesna Zadravec, Majda 
Đurinek in Alojz Trplan. Javno komunalno podjetje opravlja 
gospodarska javna služba na področju občine Moravske Topli-
ce in tako izvaja naslednje naloge, kot so oskrba s pitno vodo, 
odvajanje in čiščenje odpadnih voda, pokopališka dejavnost, 
vzdrževanje javne razsvetlitve ter vzdrževanje javnih površin 
in cestnega omrežja. Konec leta 2014 je imelo podjetje zapo-
slenih skupaj 35 delavcev, kar priča o tem, da podjetje Čista 
narava d.o.o. dobro posluje.

Dušan Grof 
imenovan za 
podžupana
Na zadnji seji je župan 
občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač seznanil svet-
nike s svojo odločitvijo, da 
za podžupana imenuje 
svetnika SD Dušana Gro-
fa.

Krajinski park Goričko zavrača očitke o 
ogrožanju prebivalcev
Pri Gradu na Goričkem je bilo 9. februarja srečanje županov 
parkovnih občin, ki so se odzvali vabilu Cvetke Ficko, županje 
Občine Grad, in Stanislave Dešnik, v.d. direktorice Krajinske-
ga parka Goričko. Predstavniki KPG so na srečanju zavrnili 
očitke županov, da ovirajo protipoplavne ukrepe in s tem  
ogrožajo ljudi. Pomurski župani so namreč Javnemu zavodu 
KPG očitali, da zaradi njihovih zahtev protipoplavni ukrepi 
niso pravočasni. Na seji Sveta pomurske razvojne regije so 
pred časom od pristojnih na območjih za zaščito narave v 
Krajinskem parku Goričko in Nature 2000 zahtevali, naj pri 
sanaciji aktivno sodelujejo tudi pri iskanju rešitev za zaščito 
ljudi in ne samo za naravo. Vršilka dolžnosti direktorice KPG 
Stanka Dešnik je ob tem zanikala, da so zavarovana območja 
pri nujnem ukrepanju na slabšem. Ambasador krajinskih 
parkov dr. Anton Vratuša pa je vse prisotne še spomnil, da 
je skrb za trajnostni razvoj naloga prav vsakega posamezni-
ka, družine in občine ter da je lokalno v sodobnem času še 
kako tudi globalno.  Župani 11 občin, ki sodijo v KPG, so bili na 
srečanju sicer bolj spravljivi, še vedno pa opozarjajo na bi-
rokratske ovire, s katerimi se morajo spopadati ljudje v parku. 
Na koncu so se udeleženci srečanja znova strinjali, da morajo 
ljudje park sprejeti kot priložnost, ne oviro, pri čemer bi morali 
bolj upoštevati tudi želje prebivalcev ter razvijati partnerstvo 
z lokalnimi skupnostmi. 

Miša Cipot



in pričakovanja, je razpravo sklenil župan Glavač.
Svetniki so tudi potrdili predloge načrtov o pridobivanju, 
razpolaganju z nepremičnim in premičnim  premoženjem 
občine, precej svetniških pobud je navrgla točka dnevnega 
reda pobude, mnenja in odgovori. Poleg tega so svetniki 
izrekli negativno mnenje k predlogu Pošte Slovenije 
za zaprtje poštnega rada v Prosenjakovcih, obenem pa 
od Pošte Slovenije zahtevajo, da zaposlenim priskrbi 
humanejše pogoje za delo. Na koncu so svetniki odločali 
o članstvu v različnih organih javnih podjetij, zavodov in 
ustanov občine Moravske Toplice. 

A.  Posebna občinska volilna komisija  
Občine Moravske Toplice:

1.  LUDVIK RITUPER, Murska Sobota – predsednik,
2. DRAGO JAKOŠA, Čikečka vas – namestnik predsednika,
3. INES GECI, Motvarjevci – članica,
4. TADEJA TRPLAN, Ivanci – namestnica članice,
5.  LAURA SAPAČ, Pordašinci – članica,
6.  ANDREJ KRANJEC, Prosenjakovci – namestnik članice,
7. ANITA BALAJC, Čikečka vas – članica,
8. LEON LAINŠČEK, Motvarjevci – namestnik članice.

B.  Nadzorni svet JKP Čista narava d.o.o.:
1.  ŠTEFAN HUL, Krnci,
2.  FRANC DEUTSCH, Ratkovci,
3.  ALOJZ TRPLAN, Ivanci,
4.  ANITA KERMAN, Filovci.
Mandat imenovanih traja štiri leta.

C. Svet javnega zavoda TIC Moravske Toplice so kot 
predstavniki Občine Moravske Toplice:

1.  ŠTEFAN KODILA, Selo,
2.  ŠTEFAN HUL, Krnci,
3.  DUŠAN PUHAN, Ivanci.

Mandat imenovanih začne teči z dnem konstituiranja sveta 
zavoda in traja štiri leta
Svetniki so z večino glasov in na predlog svetnika SD 
in podžupana Dušana Grofa zavrnili predlog novega 
uredniškega odbora glasila Lipnica, ker naj bi bil sporen  
odgovorni urednik Boris Cipot, ki ga je predlagal župan 
Alojz Glavač. O zapletu se bo moral izreči občinski Kviaz in 
svetniki na eni od prihodnjih sej, kot v.d. pa dotlej opravlja 
svoje delo dosedanje uredništvo. 

b.c.
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Svetniki občine Moravske Toplice 
prižgali zeleno luč osnutkoma  
proračuna za 2015/16
Povprečnina oklestila prihodkovno stran

Na 4. seji občinskega sveta, bila je na pustni torek, 17. 
februarja, so svetniki v prvem branju obravnavali osnutke 
proračunskih dokumentov za leti 2015 in 2016. V uvodu 
jih je župan Alojz Glavač seznanil z okoliščinami priprave 
proračunskih dokumentov, saj so bile do pred kratkim 
neznanka temeljne postavke za izračun izvirnih prihodkov 
občine, in to je povprečnina. Še lani je ta bila na ravni 536 
evrov, sklep pogajanj med slovenskimi občinami in Vlado 
pa je prinesel rešitev, da bo do 1.8.2015 povprečnina 525 
evrov, po tem datumu se zniža na 500,36 evra. To seveda 
za občino, kot so Moravske Toplice, pomeni precejšen izpad 
izvirnih prihodkov, kar se bo po mnenju župana Glavača 
odražalo tudi pri uresničevanju nalog na odhodkovni 
strani. Občine so »tepene« tudi pri spremembi pravil igre 
v izvajanju Zakona o financiranju občin pri 21. členu, po 
katerem bodo letos  deležni le 1% sredstev, kar za letos za 
našo občino pomeni 98 tisoč evrov manj. Zaradi takega 
odnosa države so ogrožene tudi razvojne ambicije občine, 
je še dodal Glavač. Svetnike je spomnil, da se letos končujeta 
dva velika projekta, financirana tudi iz evropskih sredstev in 
sicer Vodovod krak B in filovska kanalizacija. Ob tem vladni 
resorji še nimajo izdelanih meril, zato se občine zaenkrat še 
ne morejo prijavljati na razpise za pridobitev nepovratnih 
sredstev. Tudi zato se bo po besedah župana Glavač,a občina 
morala letos zadolžiti za okrog pol milijona evrov, čeprav 
je črpanje tega denarja odvisno, kaj se bo dogajalo na 
prihodkovni strani. Sicer pa bo letošnji občinski proračun 
»težak« nekaj več kot 8 milijonov evrov, prihodnje leto pa 
bo nekaj nižji. Vseeno je župan Glavač svetnikom zagotovil, 
da zmanjšanje sredstev na prihodkovni strani v ničemer 
ne bo okrnilo uresničevanje vseh tistih nalog, za katere je 
občina zadolžena, in to na področju šolske in  predšolske 
vzgoje, socialnih transferjev, štipendiranja, pa tudi javne 
komunalne infrastrukture, delovanja lokalnih skupnosti in 
društev. Svetniki so sicer v razpravi nanizali vrsto pripomb 
in predlogov, za katere je vodstvo Občine obljubilo, da jih 
bo upoštevalo pri pripravi predloga proračunskih aktov. 
Vprašanje je sicer, kje vzeti, da se potešijo vse nanizane želje 
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Za Prešernov dan proslava v 
Motvarjevcih

Tudi v naši občini smo se spomnili obletnice smrti velikega 
slovenskega poeta Franceta Prešerna.  Gostitelj osrednje 
občinske  prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku so 
bili dvojezični Motvarjevci oziroma tamkajšnji Krajevna sku-
pnost in KD József Attila. Dvorana vaško kulturnega  doma 
v Motvarjevcih je bila že napolnjena do zadnjega kotička, ko 
se je zaslišala Prešernova Zdravljica, slovenska nacionalna 
himna. Zbranim je nekaj slovesnih stavkov namenil župan 
občine Moravske Toplice Alojz Glavač. Časi za kulturo, za kul-
turne ustvarjalce niso prav rožnati, je poudaril župan Glavač. 
Tudi v obdobju, ko je ustvarjal France Prešeren, razmere za 
umetnost in kulturo niso bile nič kaj bolj prijazne. Tudi Pre-
šeren se je vseskozi boril za svoj vsakdanji kruh. Zato, tako 
Alojz  Glavač, je nujno, da v teh časih, ko se  umetnost in 
kultura soočata s pomanjkanjem sredstev, slednjo živimo in 
jo uresničujemo skozi vsakodnevne medčloveške odnose, v 
krogih znancev, prijateljev, na delovnem mestu in v doma-
čem okolju.
V kulturnem programu motvarjevske proslave so z recitacija-
mi Prešernove poezije sodelovali učenci DOŠ Prosenjakovci, 
pevski zbor KTD Ady Endre Prosenjakovci pod taktirko To-
maža Kuharja in domača folklorna skupina KD József Attila 
Motvarjevci s spletom obmejnih ljudskih plesov.
Motvarjevčani so se pokazali tudi kot dobri gostitelji. Po 
končani slovesnosti so pripravili zakusko za sproščene tre-
nutke, saj se je občinstvo in nastopajoči zadržalo v prijetnem 
druženju.                                                                                            bc

Prešeren napi ünnepély Szentlászlón
Községünkben is megemlékeztünk a neves szlovén költő, 
France Prešeren halálának évfordulójáról. A szlovén kultúra 
napja alkalmából, a központi községi rendezvény házigaz-
dája, a nemzetiségileg vegyesen lakott Szentlászló, illetve a 
helyi közösség és a helyi József Attila Művelődési Egyesület 
volt. A szentlászlói faluotthon terme zsúfolásig megtelt, ami-
kor felcsendült a Prešeren verssoraiból álló, szlovén nemzeti 
himnusz. Az egybegyűlteket Alojz Glavač Moravske Toplice 
Község polgármestere köszöntötte, aki elmondta, hogy a mai 
idők nem igazán kedveznek a kultúrának és az alkotóknak. 
Igaz viszont – fűzte hozzá, - hogy a művészet és a kultúra 
France Prešeren idejében sem kapta meg a kellő támogatást, 
így Prešerennek is végig meg kellett küzdenie a mindennapi 
falatért. Éppen ezért – mondta Alojz Glavač, - nagyon fontos, 
hogy amikor a szűkebb értelemben vett művészet és kultú-
ra állandó forráshiánnyal küzd, a kultúrát az egymásközti 
kapcsolatainkban, ismerőseink, barátaink körében, a mun-
kahelyünkön és a családi környezetünkben tudjuk megélni. 
A szentlászlói ünnepi rendezvény kulturális programjában a 
pártosfalvi Kétnyelvű Általános Iskola tanulói Prešeren verse-
ket szavaltak, továbbá Tomaž Kuhar vezényletével, fellépett 
a pártosfalvi Ady Endre Művelődési-és Turisztikai Egyesület 
énekkara, valamint a szentlászlói József Attila Művelődési 
Egyesület néptánccsoportja, amely határ menti néptáncokat 
mutatott be.
A szentlászlóiak nagyon jó házigazdának bizonyultak. Az ün-
nepi rendezvényt követően a közönség és a műsor szereplői 
kellemes hangulatban, megvendégelés mellett folytatták a 
társalgást. 

Franceta Prešerna v Tešanovcih počastili 
s pohodom
Že tradicionalno so tešanovska društva dvanajstič priredili 
Prešernov pohod, dolg 12 km. Sorazmerno zelo dolgo pro-
go pohodniki prehodijo v 3-4 urah, vmes imajo okrepčilne 
postojanke, kulturno obeleženje največjega slovenskega 
pesnika Franceta Prešerna, na koncu pa je vsak pohodnik 
dobil tudi topel obrok. 
Mladinsko društvo Tešanovci, Krajevna skupnost Tešanovci, 
Kulturno turistično društvo Tešanovci in domače gasilsko 
društvo so organizirali pohod, na koncu katerega so domači 
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folkloristi z nagovorom predsednika Franca Viteza zaplesa-
li in zapeli nekaj domačih pesmi. Pohod je vodil domačin 
Branko Recek, predsednik občinske športne zveze Moravske 
Toplice, ki se je na cilju zahvalil prav vsakemu udeležencu 
že 12. Prešernovega pohoda v Tešanovcih.
Kot zanimivost lahko navedemo, da je med najmlajšimi 
pohodnicami bila skorajšnja domačinka Tjaša Temlin, ki si-
cer prihaja iz Murske Sobote. Med najstarejšimi ženskami 
se je pohoda udeležila Mira Dundek, ki prihaja iz Gornje 
Radgone. Najmlajši pohodnik prihaja iz Vaneče, Martin Hu-
ber je rojen leta 2004. Najstarejši moški udeleženec Franc 
Dundek pa prihaja iz Gornje Radgone.

Senta Domjan

Spomin na Franceta Prešerna obujali 
tudi v Bogojini
V vaško-gasilskem domu v Bogojini so 8. februarja 2015 
obeležili slovenski kulturni praznik. Svečano prireditev so 
počastili s slovensko himno Zdravljica, branjem literature 
domačih pesnikov, petjem ljudskih pevcev ter ženskega 
zbora Talita. Spremljal jih je godalni kvartet OŠ Bogojina v 
izvedbi Mojce Vitez, Patricije Cigan, Neje Kosi Lovrenčec na 
violinah in Valerije Šömen na violončelu, ki je tudi mento-
rica godalnega kvarteta. 
Svečano prireditev je organiziralo Kulturno in umetniško 
društvo Jožef Košič Bogojina. Ženski pevski zbor Talita je 
z otvoritvijo prireditve zapel Zdravljico, kasneje še  Komi 
de ravnica bejla in Domači vasici. Recitatorja Nataša in 
Tomaž sta z branjem poezije Marka in  Jožeta Smeja ter 
Slave Berden ob spremljavi godalnega kvarteta OŠ Bogojina 

spominjala na cenjenje avtorje slovenske in tudi domače 
prekmurske poezije. K obeleženju slovenskega kulturnega 
praznika je prispeval tudi harmonikar Aleksander Miholič 
s pesmijo Kmetič orje. Slavnostni govornik na prireditvi je 
bil Dejan Horvat. Slavnostne prireditve se je udeležil tudi 
svetnik občine Moravske Toplice Igor Camplin.

Senta Domjan

Ura za kulturo
Turistično društvo Martin Martjanci je ob sodelovanju otrok 
in vzgojiteljic iz Vrtca Martjanci v petek,dne 6.2.2015 ob 
10.uri v dvorani Vaško-Gasilskega doma v Martjancih po-
častilo letošnji kulturni praznik »Prešernov dan« s kratko 
prireditvijo z naslovom »URA ZA KULTURO«. Po skupaj zape-
ti himni je v sproščenem druženju ob čaju in sadju potekal 
pogovor o prazniku in o Prešernu, kar so na risbicah tudi 
ponazorili naši najmlajši. Nekaj tega dogajanja pa je ujel 
tudi naš objektiv.
Hvala vsem, ki ste si vzeli čas za otroke in kulturo.

Za TD Martin Martjanci, Irena Nemeš

S štipendijami občina izpričuje pozitiven 
odnos do izobraževanja mladih
Občina Moravske Toplice je tudi v študijskem letu 2014/2015 
v sodelovanju z Pomursko izobraževalno fundacijo (PIF), 
objavila javni razpis za podelitev štipendij Občine Moravske 
Toplice za študente s stalnim bivališčem v občini Moravske 
Toplice. Na osnovi razpisa, objavljenega v občinskem glasilu 
Lipnica ter na spletni strani občine in PIF dne 14.11.2014, 
je vlogo za pridobitev štipendije Občine Moravske Toplice 
posredovalo 43 študentov, od katerih jih je 40 izpolnjeva-
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lo vse razpisne pogoje ter jim je bila odobrena štipendija. 
Skupna višina štipendij za študijsko leto 2014/2015 znaša 
46.150,00 evrov. Višina štipendije posameznega štipendista 
je določena na podlagi seštevka točk, doseženega po na-
slednjih kriterijih: oddaljenost kraja stalnega prebivališča 
do kraja izobraževanja, povprečna ocena v preteklem 
študijskem letu in letnik študija v študijskem letu 2014/2015.

Slavnostni podpis pogodb o štipendiranju je bila v petek, 
13. februarja 2014 ob 19. uri v sejni sobi Občine Moravske 
Toplice v Moravskih Toplicah.  

AKTUALNO

Štipendiste sta pozdravila župan Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač in predsednik uprave PIF dr. Mitja Slavinec. S 
štipendijami  »želi občina Moravske Toplice mladim olajšati 
študij,« je povdaril župan Alojz Glavač.  Ob tem jim je  zaželel 
uspešen študij, obenem pa jih spomnil, da naj ne pozabijo 
na domače okolje in če je le mogoče, po študiju poiščejo 
zaposlitev v domačem kraju. 

O problemu vrednotenja znanja v regiji, povezovanju in 
iskanju priložnosti pa je štipendistom  spregovoril tudi 
predsednik Pomurske izobraževane fundacije, dr. Mitja 
Slavinec. Pohvalil se je, da navkljub kriznim časom  beležijo 
pozitivne premike, saj jim uspe vsako leto povečati število 
štipendij in pridobiti kakšno novo pomursko občino, ki se 
odloči za štipendiranje svojih študentov.
Svečani podpis pogodb je s svojim nastopom popestrila 
štipendistka Občine Moravske Toplice Sandra Gjerek.

bc

Brezplačno merjenje holesterola
Krajevna organizacija RK Moravske Toplice je pripravila vsa-
koletno brezplačno merjenje holesterola, krvnega sladkorja, 
krvnega tlaka in telesne teže. 
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Zdrava prehrana prispeva k zaščiti pred 
kroničnimi nenalezljivi boleznimi 
Danes imamo čvrste dokaze, da prehrana vpliva na razvoj 
kroničnih nenalezljivih bolezni oziroma, da zdrava in  pestra 
prehrana  ščiti pred njihovim nastankom.  Za katere bolezni 
gre? Predvsem tiste s katerimi se najpogosteje srečujemo 
bodisi osebno, bodisi pri družinskih članih oziroma v na-
šem okolju: bolezni srca in ožilja, visok krvni tlak, sladkor-
na bolezen tipa 2, osteoporoza, debelost, različne motnje 
presnove….. Kaj nam zagotavlja zdrava in pestra prehrana?  
Prehrana, ki vsebuje zadostne količine zelenjave, sadja ter 
polnovrednih žit in žitnih izdelkov je bogata z vlakninami, 
vitamini, minerali in zaščitnimi snovmi.  Kaj je dobro vedeti 
o vlakninah? V živilih se pojavljajo kot topne in netopne 
vlaknine.  Zadostne količine vlaknin zaužijemo če je naša 
prehrana bogata z zelenjavo, sadjem in polnovrednimi žiti. 
Vlaknine izboljšujejo odvajanje blata,  s tem pa tudi prepre-
čujejo, da bi se zdravju škodljive (tudi rakotvorne) snovi v 
črevesju zadrževale dlje časa. Namreč vežejo vodo ter obe-
nem redčijo koncentracijo škodljivih snovi in pospešujejo 
njihovo izločanje.  Vlaknine prispevajo k zmanjševanju ho-
lesterola, krvnih maščob in krvnega sladkorja.    Prav tako 
ugodno vplivajo na črevesno floro s tem pa tudi k boljši 
odpornosti. Hrana bogata z vlakninami je bolj sitostna ter 
tako pomaga k vzdrževanju primerne telesne teže. Veliko 
vlaknin vsebujejo: polnovredna žita in žitni izdelki (rženi ali 
črni kruh, testenine iz polnovredne moke, pira, ješprenj, pro-
sena in ajdova kaša, integralni riž, polnovredni kosmiči…), 
zelenjava, sadje (po možnosti neolupljeno) ter stročnice 
(fižol, grah, leča, soja, čičerika…).  Spomnimo se, da določe-
ni vitamini in minerali delujejo kot antioksidanti, ki ščitijo 
pred škodljivi učinki  prostih radikalov (strupov). Med an-
tioksidante štejemo vitamine  A, C in E ter minerale kot so 
selen, cink, baker in drugi.  Zavedajmo se da antioksidanti 
podpirajo delovanje drug drugega. Narava nam v živilih 
Antioksidante zaužijmo v naravni obliki, torej s hrano po-
nuja še obilje antioksidantov kot so beta karoten, likopen, 
lutein, zeaksantin, antociani, lignani, flavonoidi,  in številni 
drugi. Prav tako so v  živilih prisotne druge zdravju prijazne 
snovi. Tako na primer česen  ki vsebuje alicin. Ne pozabimo 
vsak dan uživati česen prav sedaj v spomladanskem času.. 
Tako na primer rumena buča, marelica, korenček in zelena 
listnata zelenjava vsebujejo veliko beta karotena. Z antoci-
ani so  bogati jajčevec, rdeče grozdje in jagodičevje.  Para-
dižnik, lubenica ter rdeča pomaranča in grenivka  vsebujejo 
likopen. Zavedajmo se, da posamezno živilo vsebuje različne 
zdravju prijazne snovi, ki prispevajo k obrambi kroničnimi 
boleznimi. Tako na primer brokoli vsebuje betakaroten, vi-
tamin C, lutein, zeaksantin, vlaknine….  
Koristno je č v svojo prehrano vključimo tudi zelišča in ra-
stline iz narave kot so na primer čemaž, koprive, regrat….  
Čemaž je sorodnik česna in ima izrazit vonj po česnu ter je 
zdravju prijazen. Le pri nabiranju bodimo pozorni, da ga ne 
zamenjamo s strupenimi rastlinami. 
Mimogrede, čemaž takoj spoznamo po dolgopecljatih, pri-
tličnih suličastih listih in izrazitem vonju po česnu. Rastli-

na zraste do 30 cm visoko. Ima podolgovate zelene liste in 
bele cvetove. Mladi listi so svetle barve, medtem ko so stari 
temnejši in bolj zašiljeni. Čebulica je bele barve.  Zakaj ne 
bi uživali kopriv?  Vsebuje številne zdravju prijazne snovi 
vitamin C, karoten, železo, kalij, kalcij, mangan, flavonoide, 
fitosterole….  Iz koprive lahko pripravimo okusne in zdra-
ve jedi.  Pripravimo jih podobno kot špinačo: juhe, prikuhe, 
zavitki…  Spomladansko prehrano obogatimo tudi z regra-
tom. Med drugim vsebuje vitamin C in  beta karoten, ki  sta 
močna antioksidanta in  podpirata delovanje drug drugega. 
Prav tako vsebuje železo, silicij, magnezij, kalij, cink, mangan, 
baker, fosfor, sterole in druge zdravju prijazne snovi.  
Da bo naša vsakdanja prehrana čim bolj zdrava ter učin-
kovito prispevala k preprečevanju kroničnih nenalezljivih  
bolezni se izogibajmo večjih količin rdečega mesa, živalskih 
maščob in sladkorja. In prevelikih porcij jedi, ki nam prina-
šajo odvečne kalorije. Če k zdravemu načinu prehranjevanja 
dodamo še vsakdanjo telesno dejavnost smo veliko naredili 
za svoje zdravje.   Poskusimo in se prepričajmo. 

Zavitek s koprivo
• 1 testo za zavitke
• 50 dag skute
• 1  jogurt in 1/2 jogurta za premaz
• 3 jajca
• 25 dag mladih kopriv
• 4 žlice zdroba
• 2 žlici olja
• Sol

Koprive prevremo, odcedimo in sesekljamo. Dobro zmeša-
mo jajca, jogurt in skuto. Dodamo še zdrob in koprive. Testo 
premažemo z oljem. Na testo razporedimo  nadev in zavije-
mo. Damo v namazan pekač in premažemo z jogurtom, da 
zavitek dobi lepo barvo. Spečemo ga in postrežemo toplega  
ali hladnega.  

Prim.mag. Branislava Belović, dr.med. 
Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Murska Sobota

»Tradicija je lepota, ki jo je treba čuvati«
V vaško-gasilskem domu, v Središču so 31. 1. 2015 obujali 
običaja, ki sta skorajda že utonila v pozabo. Gre za dve zimski 
opravili, za lupanje bučnega semena in česanje perja,  ki sta 
bili nekoč značilna za življenje na vasi. 
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Kulturno Društvo Ferenca Antala iz Središča je družabni 
večer organiziralo že šesto leto. V lupanju bučnega seme-
na se je zelo dobro izkazal tudi župan Občine Moravske 
Toplice, gospod Alojz Glavač. Prireditev je potekala v prijet-
nem vzdušju, letos pa jo je zaznamovalo zelo veliko zani-
manje, kajti dvorana se je napolnila vse do zadnjega kotička. 
Predsednica društva, Silvija Šanca je povedala: »Tradicija 
je lepota, ki jo je treba čuvati. V Središču smo se odločili, 
da bomo vsako leto organizirali prireditev, dokler bo dovolj 
perja. Naš namen je, da mlajši generaciji približamo stare 
običaje in se za en večer vrnemo v preteklost. Takrat še ni 
bilo televizije in interneta, ljudje so se družili in zabavali ob 
delu, si peli in se veselili. S prireditvijo smo vsako leto bolj 
zadovoljni, vse več je zanimanja zanjo.« 
Pridne roke so hitro končale z delom, nato je sledila tradicio-
nalna večerja in veselo druženje. Če vas zanima, kaj je bilo 
za večerjo, vas organizatorji drugo leto vabijo, da to sami 
preverite in preizkusite.

Zapisal in fotografiral: Dejan Rocner

A hagyomány olyan szépség, amit 
ápolni kell
A szerdahelyi tűzoltó- és faluotthonban, 2015. január utolsó 
napján, két, szinte már feledésbe merülő szokást elevenítettek 
fel. Annak idején ugyanis faluhelyen, a tökmagköpesztés és a 
tollfosztás, a hagyományos téli teendők közé tartozott. 
A szerdahelyi Antal Ferenc művelődési egyesület az idén 
immár hatodik alkalommal szervezte meg ezt a közösségi ren-
dezvényt. Tökmagköpesztésben Alojz Glavač, Moravske To-

plice Község polgármestere is rendkívül ügyesnek bizonyult. 
A rendezvény, amely iránt az idén hihetetlenül nagy volt az 
érdeklődés, hiszen a terem az utolsó helyig megtelt, kelle-
mes hangulatban zajlott. Šanca Silvija egyesületi elnök többek 
között, a következő szavakkal köszöntötte az egybegyűlteket: 
„A hagyomány olyan szépség, amit ápolni kell. Szerdahelyen 
ezért úgy döntöttünk, hogy mindaddig, amíg toll lesz, lesz 
rendezvény is. Célunk, hogy egy sajátos időutazás során, a 
fiatal nemzedékek is megismerjék az ősi hagyományokat. 
Azokban az időben nem volt televízió és internet, az embe-
rek találkoztak, a munka mellett szórakoztak, énekeltek, jól 
érezték magukat. A rendezvénnyel évről évre elégedetteb-
bek vagyunk, és azt tapasztaljuk, hogy egyre nagyobb az 
érdeklődés is iránta.”
A szorgos kezek hamar befejezték a munkát, így következett a 
hagyományos vacsora és társalgás. Mindazokat, akik szeretnék 
tudni, mi minden került az asztalra, a szervezők már most me-
ghívják, jöjjenek el jövőre, nézzék meg személyesen is. 

Lejegyezte és fotózott: Dejan Rocner

Kulturni dan 
9. februarja smo se učenci 6., 8. in 9. razreda, ob 7.45 uri 
izpred šole, z avtobusom odpravili na Ptuj v mestno 
gledališče. Na Ptuju smo najprej pojedli malico. Ko smo se 
do sitega najedli, smo se namestili na sedeže v gledališču 
in nestrpno čakali na začetek. Ogledali smo si predstavo 
z naslovom Veliki pok.  Predstava je govorila o šestih veli-
kih znanstvenikih. Vsi ljudje so govorili o teoriji, da naj bi 
se vesolje razvilo iz grenivke. Nikola Tesla je hotel to videti 
na lastne oči, zato je sestavljal časovni stroj, s katerim bi 
odpotoval tja, kjer se je vse začelo. Pri tem so mu pomagali 
Albert Einstein, Isaac Newton, Charles Darwin, Marie Curie 
in Galileo Galilei. In uspelo mu je. 
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Po 55-minutni predstavi smo se z avtobusom odpravili do 
Tapetništva Klinc v Spuhlji. Učenci smo se razdelili v dve 
skupini. Predstavili so nam postopek izdelave kurentove 
maske. Vsak izmed nas pa si je lahko izdelal svojo kurentovo 
mini masko. Po končanih aktivnostih smo se z avtobusom 
odpravili nazaj domov.
Bilo mi je zelo všeč, kajti predstava je bila zelo dobra in 
smešna, a žal prekratka. Igrali so samo trije igralci, a ti so 
bili res čudoviti. Tudi kurentova delavnica mi je bila zelo 
všeč, ker smo si lahko izdelali svoje maske, všeč mi je pa 
bila tudi predstavitev postopka izdelave maske, saj sem 
bila začudena, kako zelo je to težko in da v treh dneh lahko 
naredijo eno masko kurenta od glave do pete.

Ajša Dobrijevič, 6. r.  OŠ Fokovci

Finska savna na domačem vrtu
Po napornem dnevu in v zimskih časih, ko so virusi na poho-
du, se vsekakor prileže sproščanje in razvajanje v savni. Po 
navadi se je treba do nje odpeljati, delite si jo z neznanci, 
zato sproščanje ni čisto popolno. Savne tako postajajo vse 
bolj popularne tudi v naših lastnih domovih. Sredi panons-
ke ravnice v Tešanovcih je nastala tudi ena izmed domačih 
savn, ki je zanimiva še posebej zato, ker si jo je lastnik po-
stavil sam, kar na domačem vrtu. 

Zunanja savna ni samo praktična, ampak polepša tudi 
okolico hiše
“Domače savne so večinoma postavljene v notranjostih hiš, 
mi smo se odločili, da jo bomo postavili na vrtu. Zunanja 
savna je bolj praktična, saj jo ogrevamo na drva, prav tako 
je zračenje in čiščenje bolj učinkovito,” nam je povedal la-
stnik savne Aleš Flisar. Finska savna je osnovna temeljna 
zvrst savne. Iz te savne so se naprej razvile še ostale, ki jih 
danes poznamo in ki so le nekakšna modifikacija klasičnih 
finskih savn. V Tešanovcih so postavili tudi finsko savno, 
vendar lastnik pravi, da ravno notranja peč na drva in par-
nik, omogočata regulacijo temperature in s tem želeno 
temperaturo in vlažnost prostora. Idealna temperatura je 
70 °C in 15 % vlažnost.

Sam svoj mojster
Pri izgradnji savne so pomagali družinski člani in številni pri-
jatelji. “Celotna gradnja od betoniranja plošče do zaključnih 
del je trajala približno eno leto. Delal sem večinoma po 
službi ali za vikende, ko mi je pomagal tast Branko in pri-
jatelji,” pravi Aleš. Stene savne in streha so večinoma zgra-
jene iz borovega lesa. “Največ časa sem seveda porabil za 
opremljanje notranjosti savne. Izdeloval sem klopi in ležišča, 
in sicer iz nordijskega lesa. Pri izdelavi ostalih pripomočkov 
pa sem uporabil les lipe,” meni lastnik savne. Za izgradnjo 
domače savne so porabili trinajst kubičnih metrov lesa. 300 
vijakov različnih velikosti, 1000 žičnikov, 15 poliuretanske 
pene, 20 navojnih palic in ostalega drobnega materiala. 

Investicija za več generacij
“Objekt smo postavljali kar nekaj časa, saj je bila izgradnja 
kar zahteven projekt,” so nam povedali v Tešanovcih. Lastnik 
nam je težko ocenil vrednost same savne, sam pravi, da se 
cena giblje okrog 3.000 evrov. 

Ura za kulturo – Vrtec Martjanci in TD 
Martin Martjanci 
Otroci iz vrtca Martjanci smo skupaj s Turističnim društvom 
Martin Martjanci v petek, 6.2. 2015, v Vaško-gasilskem domu 
Martjanci namenili uro časa za slovenski kulturni praznik, 
8. februar. Povabili smo sovaščane in ljudi, ki se še zavedajo 
kulture lastnega naroda ter skupaj priredili »uro za kulturo«. 

Z otroki smo se v vrtcu že ves teden pogovarjali o kultur-
nem prazniku. Ob uganki  »En pesnik je živel, iz Vrbe je 
bil…« so spoznavali rojstni kraj, iskrenost in dobroto našega 
največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna. Spoznali 
pa nismo samo njegovo dobroto, pač pa tudi njegovo pe-
sem, ki je nam vsem v ponos in smo jo Slovenci vzeli za 
svojo. To je naša slovenska himna, o kateri so otroci povedali 
marsikaj:
- »Ta pesem se igra, ko Tina Maze zmaga.«
- »Igrajo pa jo tudi, da moj ati tekmo gleda.«
- »Ko je himna, moremo stati ravno, da pa je gotova ne 
ploskamo.«
Pot nas je peljala naprej do spoznavanja slovenske zastave 
in grba. 
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Vse to, kar  so se otroci naučili v vrtcu, so nato na svoj otroški 
in igriv način pokazali sovaščanom, ljudem, ki so si vzeli čas in 
se nam pridružili ter  skupaj z nami namenili  uro za kulturo. 
V spomin na druženje, nam je TD Martin Martjanci podarilo 
knjigo prekmurskega izvora z naslovom Narodna pripovedka. 
Ob tej priložnosti se jim še enkrat zahvaljujemo za podarjeno 
knjigo in prijetno druženje.  

Zapisala: Klaudija Goldinskij
Fotografsko opremila: Jožica Balajc

Več glav več ve -  
»dosta glav dosta zna«
Prireditev Več glav več ve je že tradicionalna prireditev 
Vrtcev občine Moravske Toplice. Letos je prireditev imela 
še  dodaten naslov »Dosta glav dosta zna«, saj v tem 
šolskem letu večji poudarek namenjamo tudi ljudskemu 
izročilu – tako tudi prekmurskemu jeziku. S to prireditvijo 
vsako leto počastimo slovenski kulturni praznik. Kultura 
mora biti del otrokovega življenja že zelo zgodaj – že v 
predšolskem obdobju.  
V našem zavodu se trudimo, da otroci razvijajo svoje spo-
sobnosti na različnih področjih, saj se zavedamo, da je 
predšolsko obdobje še posebej občutljivo. Kar se v tem 
obdobju zamudi, je težko oz. skoraj nemogoče nadokna-
diti.  Saj veste kaj pravijo; »Kar se Janezek nauči, to Janez 
ve.« Zaposleni v našem zavodu si želimo, da bi otroci odšli 
od nas z dobro popotnico. 

Tako se otroci v starosti od 3 do 6 let vključujejo v različne 
dodatne dejavnosti - v pevski zbor, plesni krožek, sreča-
jo pa se tudi s tujim jezikom. Pod vodstvom vzgojiteljic 
razvijajo svoje zmožnosti. 
S prireditvijo Več glav več ve smo dokazali, da se sreča 
skriva v prijateljstvu in da moč izhaja iz povezanosti 
in sodelovanja med ljudmi, saj so se nam na prireditvi 
pridružili tudi učenci OŠ Bogojina, OŠ F. P. Črenšovci ter 
učenci OŠ IV Murska Sobota, s katerimi smo povezani v 
projektu Dvig socialnega in kulturnega kapitala (SKK). V 
uvodu prireditve, so se tako predstavili združeni pevski 
zbori partnerskih zavodov s pesmijo Gradim prijateljstvo. 
Idejna zasnova skupnega nastopa je nastala na OŠ IV 
Murska Sobota ob njihovi prireditvi ob 50- obletnice šole. 
Lepo je imeti prijatelja, s katerim se družiš, ki ti stoji ob 
strani, ti pomaga in se od njega še kaj naučiš. Še lepše je 
imeti veliko prijateljev in prav to je namen projekta SKK: 
mrežimo se, da bi skupaj in vsak posebej postali boljši.
Vsak pomemben dogodek pa se seveda začne s himno. 
Vsi nastopajoči otroci našega zavoda so se tako na za-
četku prireditve predstavili s himno našega zavoda. Za 
ubrano in doživeto petje so poželi velik aplavz. V nadalje-
vanju so se ti otroci predstavili z različnimi točkami – peli 
so, plesali, se predstavili v madžarskem, nemškem in an-
gleškem jeziku. Verjetno so otroci v našem zavodu edini 
predšolski otroci v Sloveniji, ki govorijo kar 5 jezikov - po-
leg že omenjenih še slovensko in prekmursko. 

VPIS OTROK NOVINCEV 
ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016

bo potekal:

v ponedeljek, 16. marca 2015, od 9.00 do 14.00 ure
v torek, 17. marca 2015, od 9.00 do 14.00 ure

v četrtek, 19. marca 2015, od 10.00 do 15.30 ure

na upravi VRTCA MORAVSKE TOPLICE, 
Dolga ulica 29 A (v pisarni svetovalne delavke).

Ob dnevih vpisa bodo v vseh enotah vrtca,  
med 9.00 in 11.00 uro, potekali dnevi odprtih vrat  

za vse otroke, ki še niso vključeni v vrtec.
Več informacij na 041 304 866. 

Monika Šlichthuber Jerebic, svetovalna delavka
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Združeni  pevski zbori našega zavoda, so se ob koncu prire-
ditve predstavili s prekmursko ljudsko  Mravla k mlini pelala. 
Da je pesem zazvenela še posebej lepo, so poskrbele vzgoji-
teljice, ki so zapele skupaj z otroki, ob tem pa tudi zaigrale na 
»instrumente«, ki so bili posebej izbrani za to pesem in ki v 
našem življenju služijo za vse kaj drugega. Tako so vzgojitelji-
ce zaigrale na »krbülo s kukorco, ceker, püjtro, meklo« in še kaj.
Čisto za konec so se še enkrat predstavili pevski zbori par-
tnerskih šol.  Pevska zbora OŠ Bogojina in OŠ F. P. Črenšovci, 
sta v pesmi razmišljala o sreči,  pevski zbor OŠ IV M. Sobota 
pa je zaključil s pesmijo Malo, malo še. 

Celotno prireditev je z izbranimi besedami vodila naša sve-
tovalna delavka Monika Šlichthuber Jerebic, ki nas je ob 
koncu prireditve tudi opomnila, da tok življenja ne pozna 
začetka in konca, pozna pa raznolikost, ki v medsebojni po-
vezavi in dopolnjevanju tvori verigo preteklosti, sedanjosti 
in nakazuje pot v prihodnost. S prireditvijo Več glav več ve -  
»Dosta glav dosta zna« smo dokazali, da sprejemamo ra-
znolikost ter spoštujemo preteklost. 
Najlepša hvala vsem nastopajočim otrokom in vzgojitelji-
cam našega zavoda, ki ste ponovno dokazali, da več glav 
zares več ve in tudi »ka dosta glav dosta zna«. Posebna za-
hvala pa gre seveda gostom iz partnerskih osnovnih šol, ki 
so se odzvali našemu vabilu in obogatili našo prireditev. 
Hvala tudi vsem, ki ste naklonili nam in našim otrokom vaš 
dragoceni čas in si prireditev ogledali. 

 Simona Kaučič, ravnateljica

PEZova akcija obdarovanj - OBJEMČKI
V mesecu novembru 2014, se je začela že peta akcija PEZove-
ga obdarovanja, v katero smo se vključili tudi mi. S prijavo in 
sodelovanjem v akciji, so otroci ustvarjali za svoje vrstnike in 
druge pomoči potrebne. 
Takoj po uspešno opravljeni prijavi in dobljenem gradivu 
(zgodbice) smo se z otroki lotili izdelave OBJEMČKOV – sim-
patične lutke iz blaga vseh možnih oblik, barv in velikosti. V 
goste smo povabili gospo Olgo Gabor, ki nam je bila v veliko 
pomoč in je poprijela za delo s šivalnim strojem. Otroci so z 
veseljem iskali primerno blago, zarisali obrise in izrezovali. Ko 
je bilo blago sešito so v odprtino še »natlačili« peno, odrasli 
pa smo zašili luknjo in objemčki so bili skoraj nared. Nasle-
dnje dni sva otroke spodbudili, da so razmišljali kaj bi lahko še 
sešili, pritrdili, narisali ipd. na objemčke. Ideja otrok je bila, da 
bi na njih zašili gumbe. Sledila je igra z gumbi, razvrščanje in 

iskanje raznoraznih gumbov, ki se podajo k posameznemu 
blagu. Ko so otroci poskušali šivati, so ugotovili, da je to delo 
za njih pretežko in so prosili, da jim pomagava. Z veseljem 
sva pomagali in prišili gumbe objemčkom, pri tem nam je 
pomagala tudi praktikantka Barbara. 
Med samim ustvarjanjem objemčkov so otroci spoznavali 
tudi vsebino zgodbic o MIŠKU ŠIMU (Alja Furlan). Ob vpra-
šanjih koga bi pa oni želeli obdariti s svojimi objemčki, so 
se domislili, da bi jih odnesli bolnim otrokom v bolnišnico 
Murska Sobota. Ker sami nismo morali v bolnišnico smo 
objemčke z našim sporočilom in pravljicami o Mišku Šimu, 
predali preko medicinske sestre Gabriele Gabor, ki nam je 
tudi poslala povratne fotografije. Tako kot otroci v bolnišnici 
smo tudi mi bili navdušeni, da smo s pomočjo objemčkov, 
nekomu polepšali dan. Glavni namen akcije je namreč po-
vezovanje otrok, zbujanje in učenje sočutja, dobrih del in 
prijateljstva. Glavni namen akcije je namreč povezovanje 
otrok, zbujanje in učenje sočutja, dobrih del in prijateljstva. 
Objemčki tako niso le igrače, ampak predvsem lepe misli 
in toplina malih ustvarjalcev.

Tukaj si lahko ogledate tudi galerijo in predajo raznoraznih 
objemčkov, ki so potekala po celotni Sloveniji. Za naš trud so 
nas nagradili tudi s sladkim paketom PEZ in Chupa Chups, 
ob koncu akcije ( januarja 2015) pa bodo izžrebali tudi preje-
mnike dodatnih nagrad. Če dobimo dodatno nagrado ali ne, 
ni pomembno, pomembno nam je, da smo osrečili druge in 
s tem tudi sebe, da smo prijatelji in se imamo radi. Nikakor 
pa še nismo zaključili z izdelavo objemčkov, saj želimo z njimi 
obdariti še nekoga, do takrat pa naj ostane to naša skrivnost. 
 »Najlepša hvala ga. Olgi in ga. Gabrieli Gabor, da sta nam 
pomagali pri izpeljavi akcije.«

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



12   : : : : : : : : : :  Lipnica - 27. februar 2015

Pobudnik akcije Društvo za zaščito živali

AKCIJA STERILIZACIJ IN KASTRACIJ PSOV IN MAČK

40 % popust pri ceni storitve
NA VSEH VETERINARSKIH POSTAJAH V POMURJU

od 01. 02. 2015 do 31. 03. 2015
Spodaj najdete kupon, ki ga odrežete in vnovčite na veterinarski postaji.

Zakaj sterilizirati oz. kastrirati?
Prvi in najpomembnejši razlog je zagotovo ta, ker za vse živali ni dovolj domov. Živali, ki se skotijo kot nezaželene 
pogosto pristanejo na cesti, v zavetiščih (po 30 dneh bivanja v zavetišču se žival po zakonu lahko usmrti) ali 
zanemarjene v slabih domovih.

Ubijanje mladičev je protizakonito in kaznivo (globa znaša med 800 in 1.200€)! Skrbnik živali je odgovoren tudi za 
potomstvo svoje živali – s 1. 1. 2015 je ob vpisu psa v register potrebno navesti tudi izvor psa.

Sterilizirane in kastrirane živali so tudi bolj sprejemljive za okolico in obvladljivejše za skrbnike, saj je manj 
pobegov, pretepov in označevanja teritorija, hkrati pa se živali bolj držijo doma. Živali so prav tako varne pred spolno 
prenosljivimi boleznimi in nekaterimi oblikami raka. Mačke še vedno lovijo miši in psi varujejo svojo družino in posest.

Če se vaše živali ne pustijo prijeti, nas pokličite.

Društvo za zaščito živali Pomurja, Trg zmage 8, 9000 Murska Sobota. 
Tel.: 070/879-212, 040/736-313, e-naslov: dzzpom@gmail.com, www: dzzpomurja.si

KUPON PO PREDHODNEM NAROČILU LAHKO UVELJAVITE PRI VETERINARSKIH ORGANIZACIJAH:

1. VETERINA ŠKARICA, Ulica Ivana Regenta 37, 9000 Murska Sobota (041/615-534)
2. VETERINARSK AMBULANTA TUŠAR, Mlinska 5, 9220 Lendava (031/663-925)
3. VETERINARSKA POSTAJA LENDAVA d.o.o., Kolodvorska ulica 37, 9220 Lendava (031/343-658)
4. VETERINARSK AMBULANTA LJUTOMER d.o.o, Razlagova ulica 7, 9240 Ljutomer (02-584-85-55)
5. VETERINARIA MURSKA SOBOTA d.o.o., Markišavska ulica 3, 9000 Murska Sobota (02-521-38-57)
6. ŠANTL VETERINARSKA AMBULANTA d.o.o., Bolehnečici 4/c, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici (051/311-310)
7. NABERGOJ, VETERINARSKI INŽENIRING MORAVSKE TOPLICE d.o.o., Dolga ulica 30, Moravske Toplice 

(02/548-12-30, 041/649-896)
8. VETERINARSKA POSTAJA RADGONA, Partizanska c.44, 9250 Gornja Radgona (02/564-85-90)

KUPON:

(IZVOD ZA DRUŠTVO)

PODATKI O LASTNIKU ŽIVALI (vpišite):

Ime in priimek: _________________________________________________
Naslov: _______________________________________________________
Občina: ___________________________________
Tel.št./e-naslov:  ____________________________ 
Pes (vpiši število pri posameznem spolu): Ž: ________ M: ____________
Mačka (vpiši število pri posameznem spolu): Ž: _________ M: __________

P O M E M B N O ! 
Z enim kuponom lahko popust uveljavite za več živali. 

Pred sterilizacijo oz. kastracijo mora biti vaša žival zdrava in razglistena!

Po zaključku akcije bomo izžrebali 5 nagrajencev, katerim bomo podelili nagrade!

(IZVOD ZA VETERINARSKO 
POSTAJO)

AKCIJA S/K 2015
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Gospodarno ravnanje z biološkimi 
odpadki
Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi od-
padki in zelenim vrtnim odpadom (UL RS št. 39/10, 17.05.2010) 
predpisuje za gospodinjstva strogo ločevanje biološko raz-
gradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada 
od ostalih komunalnih odpadkov. Ista uredba zavezuje tudi 
nosilce gostinske dejavnosti na področju kuhinjskih odpadkov. 

Oddaja kuhinjskih odpadkov iz gostinstva samo 
pooblaščenemu zbiralcu
Povzročitelj kuhinjskih odpadkov iz go-
stinstva mora ne glede na kraj razdelitve 
obrokov zagotoviti, da se vsi kuhinjski 
odpadki, ki nastanejo pri pripravi hrane, 
in ostanki, ki nastanejo po zaužitju 
obrokov na kraju njihove razdelitve, 
zbirajo ločeno od drugih odpadkov in 
pred oddajo pooblaščenemu zbiralcu 
začasno shranjujejo v za to namenjenem zabojniku ali posodi 
v skladu s predpisi, ki urejajo higieno živil.

Kuhinjske odpadke je PREPOVEDANO MEŠATI z drugimi odpad-
ki (npr. z mešanimi komunalnimi odpadki in drugimi ločeno 
zbranimi frakcijami, vključno z zelenim vrtnim odpadom), če 
je zaradi mešanja onemogočena njihova predelava v skladu s 
predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov. 
Prav tako jih je PREPOVEDANO rezati, drobiti ali MLETI ter redčiti 
z namenom, da se z odpadno vodo odvajajo v javno kanalizacijo, 
greznice, nepretočne greznice ali neposredno v vode. 
 
Tudi povzročitelji bioloških odpadkov iz gospodinjstev imajo 
zakonske obveznosti
Povzročitelj odpadkov iz gospodinjstva mora hišno kom-
postirati kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad v hišnem 
kompostniku. Tisti, ki ne kompostira kuhinjskih odpadkov in 
zelenega vrtnega odpada sam, mora te odpadke prepuščati 
izvajalcu javne službe proti plačilu v posebnem zabojniku na 
način, določen s predpisi lokalne skupnosti. S kompostiranjem 
nastane polnovredni humus, ki ga lahko koristno uporabite 
na domačem vrtu, cvetlični gredici, sadovnjaku ali vinogradu.
Povzročitelj odpadkov iz gospodinjstva mora lastne kuhinjske 
odpadke in zeleni vrtni odpad do hišnega kompostiranja ali 
prepustitve izvajalcu javne službe hraniti ločeno, tako da se ne 
mešajo z drugimi odpadki in jih je možno hišno kompostirati 
ali predelati v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biološko 
razgradljivih odpadkov. MEŠANJE KUHINJSKIH ODPADKOV IZ 
GOSPODINJSTVA IN ZELENEGA VRTNEGA ODPADA Z DRUGIMI 
KOMUNALNIMI ODPADKI JE PREPOVEDANO!
Podjetje Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o., Nor-
šinska ulica 12, Murska Sobota nudi možnost nakupa 400 l in 
600 l hišnih kompostnikov iz plastičnega in lesenega materiala. 
 
Postavitev hišnega kompostnika
Za postavitev hišnega kompostnika na vrtu izberemo pol-
senčen ali senčen prostor, zavarovan pred vetrom in lahko 
dostopen. Hišni kompostnik naj ima neposreden stik s tlemi 
in naj bo z vseh strani primerno prezračen. Postavi se ga tako, 
da ne povzroča motenj (npr. smradu) na sosednjih zemljiščih. 
Ta osnovna pravila so primerna za vse običajne sisteme, ne 

glede na to ali so odprti iz lesa ali žičnati ali pa plastični zaprti 
hišni kompostniki.

Tehnika pravilnega hišnega kompostiranja
Hišni kompostnik mora imeti neposreden stik s tlemi. Osnovna 
plast zdrobljenih vej poskrbi za dobro zračenje od spodaj in 
preprečuje zastajanje vode. Za optimalen razkrojni proces je 
pomembna zadostna ponudba kisika, ki jo dosežemo tako, 
da se suhi strukturni material (veje in zeleni obrez) in vlažni 
nestrukturni material (trava, kuhinjski odpadki) vedno med 
seboj mešajo. Kuhinjske odpadke in ostanke hrane je potreb-
no takoj prekriti z listjem, zemljo, travo ali rahlo zagrebsti, da 
preprečimo neprijetne vonjave in ne privabljamo neželenih 
gostov kot so podgane ali ptiči. V procesu razgradnje, ki poteka 
pri 50°C - 60°C, mikroorganizmi, bakterije in glive proizvajajo 
humus in hranilne snovi, za kar pa potrebujejo določeno 
vlago. V času daljše poletne suše je priporočljivo vlaženje 
kompostnega kupa. Ko je hišni kompostnik poln oziroma po 
približno pol leta, njegovo vsebino preložimo. S tem ga pre-
zračimo in pospešimo razkroj. Dozorel kompost presejemo s 
sitom z odprtinami 15 do 20 mm, preostanek uporabimo za 
nadaljnji razkroj kot strukturni material.

Kaj sodi med odpadke, primerne za kompostiranje?
Zeleni vrtni odpad, zlasti:
• odpadno vejevje,
• trava,
• listje,
• stara zemlja lončnic,
• rože,
• plevel,
• gnilo sadje,
• stelja malih rastlinojedih 

živali,
• lesni pepel. 

Kuhinjski odpadki, zlasti:
• zelenjavni in sadni odpadki 

vseh vrst,
• jajčne lupine,
• kavna usedlina,
• filter vrečke,
• pokvarjeni prehrambni iz-

delki brez embalaže,
• kuhani ostanki hrane, ki 

niso v tekočem stanju,
• papirnati robčki, brisače in 

papirnate vrečke.

Organizirano zbiranje z zabojniki v vaši občini
Kot izvajalec aktivnosti gospodarske javne službe zbiranja 
komunalnih odpadkov podjetje Saubermacher-Komunala 
Murska Sobota d.o.o. v vaši občini omogoča povzročiteljem 
odpadkov tudi organizirano zbiranje biološko razgradljivih 
kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada z zabojnikom 
v naseljih Bogojina, Ivanci, Lukačevci, Martjanci, Mlajtinci, 
Moravske Toplice, Noršinci in Tešanovci.
Za dodatne informacije nas pokličite na telefonsko številko 
02 526 84 50 ali nam pišite na elektronski naslov info@
saubermacher-komunala.si.

Ustvarjamo zdravo okolje, za vas in skupaj z vami.

AKTUALNO
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  USTVARJAMO ZDRAVO OKOLJE!                                                                                                                           Številka: SK-0206/14-JŠ 

        www.saubermacher-komunala.si                                                                                                                                                  Tel: ++386 (0)2 526 84 57 
                     

         NAROČILO ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV 
IZ INDIVIDUALNIH STANOVANJSKIH HIŠ V LETU 2015 

 

Šifra odjemnega mesta*:   Naslov odjemnega mesta:      

Ime in priimek*:  
Naslov*:  
Pošta*:  
Telefon*:  
E-pošta:  
Datum naročila*:  
Opombe:  
*polja, ki morajo biti obvezno izpolnjena 

V spodnji tabeli navedite količino posamezne vrste kosovnih odpadkov. 

Vsako gospodinjstvo, ki je vključeno v odvoz mešanih komunalnih odpadkov, ima pravico do brezplačnega odvoza do 2m3 kosovnih 
odpadkov . Če je količina večja od 2m3 oz. gre za več odvozov letno kot to določa občinski odlok, se le-to zaračuna v skladu z 
veljavnim cenikom podjetja. 

Kosovni odpadki za odvoz (ustrezno izpolnite in obkrožite ali dopišite): 

 kos oblazinjeno pohištvo (fotelj, dvosed, trosed…                                                                                                         )  
 kos vzmetnica (dvojna, enojna, otroška), preproga 
 kos leseno in stavbno pohištvo (miza; stol; postelja – dvojno ležišče, enojno ležišče, otroška; omara – 

enodelna , dvodelna, trodelna, nočna komoda; okna; vrata…                                                                               )                                                                                                               
 kos sanitarna oprema (umivalnik, wc školjka, bide, kopalna kad, tuš kad, tuš kabina…                                         )  
 kos kovinski predmeti (pomivalno korito, radiator, stojalo za perilo, karnisa, otroški voziček, okovje, nosilci…  

                                                                                                                                                                                           )                                                                                                                                                                      
 kos gospodinjski aparati (pralni stroj, pomivalni stroj, štedilnik, sesalnik, likalnik, brivski aparat, telefon, 

računalnik, vrtalnik, radijski sprejemnik…                                                                                                                  )                                                                                                                             
 kos hladilno-zamrzovalni aparati (velike hladilne naprave, hladilnik, zamrzovalnik, klimatska naprava, oprema 

za zračenje…                                                                                                                                                                    ) 
 kos televizorji, monitorji  
 kos športni rekviziti (smuči, jadralna deska, kolo…                                                                                                         )                                                                                               
 kos svetila, senčila  
 kos rabljena oblačila, hišni tekstil (posteljnina, prevleke, prti…), obutev, pasovi, torbice…                                                                                                                                                                                    
 kos ostali kosovni odpadki (vrtna oprema, igrače…                                                                                                        )                                                                                                                                                                           
 kos drugo (opišite):                                                                                                                                                               .                                               
 

Izpolnjen obrazec nam pošljite po pošti na sedež našega podjetja, na elektronski naslov ali po faksu. 

Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. 
Noršinska ulica 12, 9000 Murska Sobota 

Faks: 02/526 84 41; E: info@saubermacher-komunala.si 

 Podpis naročnika:        

Po prejemu naročilnice bomo najpozneje v roku 14 koledarskih dni izvedli odvoz naročenih kosovnih odpadkov. O odvozu vas bomo 
pisno ali telefonsko obvestili najpozneje 3 dni pred samim odvozom. Ob odvozu je obvezna prisotnost predstavnika naročnika.  

Datum odvoza: Ime in priimek osebe prisotne ob odvozu:  
 

Podpis prevzemnika odpadkov:  Podpis osebe prisotne ob odvozu:  
 

SOGLASJE NAROČNIKA:  V skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov s podpisom tega dokumenta dovoljujem in soglašam, da se zgoraj navedeni osebni podatki uporabljajo v zbirki podatkov, ki jo vzpostavi, vodi in vzdržuje Saubermacher-Komunala 
Murska Sobota d.o.o. in da jih le-ta sme posredovati občini na njeno zahtevo. Hkrati izjavljam, da so navedeni podatki pravilni in popolnoma resnični ter se obvezujem, da bom v roku 10 delovnih dni od nastale spremembe, pisno sporočil-a vsako spremembo navedenih 
podatkov. 
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OPOZORILO 
V zadnjem času po vaseh občine Moravske Toplice opaža-
mo povečano število nepremišljenega odlaganja številnih 
odpadkov, predvsem ostankov, ki jih ljudje zavržejo ob 
kolinah, in nevarnih odpadkov (ostanki barv, škropiv …). 
Na ta način je ogroženo zdravje ljudi in živali.
Vse občane opozarjamo, da je STROGO PREPOVEDANO 
vsako odlaganje odpadkov v naravo. Kršitelje bomo de-
narno kaznovali.

Občinska uprava

VABIMO VAS NA 
OČIŠČEVALNO AKCIJO 2015

V Občini Moravske Toplice tradicionalno vsako leto spomladi 
izvajamo čistilno akcijo, saj se dobro zavedamo pomena 
čistega okolja. Prepričani smo, da je tudi v vašem interesu, 
da so kraji v občini čim bolj urejeni, saj bomo tudi prebivalci 
zadovoljni, če bomo živeli v lepem in gostoljubnem okolju. 
Z željo po dobri izvedbi akcije vabimo vse občane, prosto-
voljce, društva, podjetja in javne ustanove, da pristopite k 
očiščevalni akciji, ki bo
 

v soboto, dne 28.03.2015 
s pričetkom ob 8.00 uri

na zbirnih mestih po posameznih naseljih v občini.

Vabljeni v čim večjem številu!

DODATNE INFORMACIJE: 
Občina Moravske Toplice (Majda LIPIČ PROSIČ, 02 538 15 12)
Čista narava (Andrej ŠTEVANČEC, 041 803 793).

Veselje na snegu
Da se otroci znajo razveseliti malih stvari, smo se lahko pre-
pričali v četrtek, ko je v dopoldanskem času začelo snežiti. 
Snežilo je tako močno, da je bila cesta, ki vodi do našega vrtca, 
v nekaj minutah popolnoma zasnežena. 

Otroci so si želeli, da bi zapadlo veliko snega, saj so že razmišljali 
o snežaku, kepanju in sankanju. A je, žal, kaj hitro prenehalo 
snežiti. Kljub temu, da ni bilo veliko snega, smo se odločili, 
da se bomo odpravili ven in vsaj za trenutek občutili kakšen 
je sneg. Primerno smo se obuli in oblekli in se odpravili ven. 
Da lahko le centimeter snega otrokom naredi veliko veselje, 
smo opazili kaj hitro. Otroci so delali gazi, majhne snežake, pa 
tudi kepali so se. Njihovo veselje je bilo nepopisno. Upajmo 
le, da bo dneh, ki so pred nami, zapadlo kaj več snega, da se 
bomo vsi skupaj naužili zimskih radosti.

Zapisala vzgojiteljica Bernarda Koroša Pantović
iz dvojezične enote Prosenjakovci

Potopis  
S katamaranom v Benetke na pustni 
karneval
Benetke so glavno mesto italijanske dežele Benečije. So sve-
tovno znano obmorsko mesto kanalov in mostov.
S katamaranom smo zelo hitro pluli do Benetk. Ko smo se izkrcali, 
smo si ogledali mesto. Trg sv. Marka je poln kavarn in trgovin. 
Zraven stoji renesančni stolp z uro s posebnim mehanizmom. 
Ura je razdeljena na 24 delov in je označena z rimskimi števil-
kami, zraven pa so dodani znaki zodiaka, ki so zlati.
Zraven je bazilika, ki je povezana z Doževo palačo. Imenujejo 
jo tudi Cerkev zlata. Zraven bazilike stoji skoraj 100 m visok 
zvonik »Campanile San Marino«, ki je najvišji v Benetkah, 
in se lahko z dvigalom popeljemo na vrh, kjer vidimo daleč 
naokrog. Doževa palača ima vse pomembnosti: rezidenco 
dožev, sodišča, orožarno, kaznilnico ter konjušnico.
Pomemben za Benetke je bil Casanova, ki je pobegnil iz zapora. 
Povezava med Doževo palačo in zapori je z zaprtim mostom, ki 
mu pravijo most vzdihljajev. Ime je dobil po zadnjih vzdihljajih 
zapornikov, ki so prečkali most, in so takrat zadnjič videli na 
tem prehodu Benetke.

Najbolj znan most je most »Rialto«, ki je razpet čez kanal 
Grande, iz katerega je čudovit pogled na ulico na vodi. Pod 
mostom sva z mamo imela malico. Okoli naju je bilo polno 
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golobov, ki sem jih hranil s kruhom. Sonce je sijalo na naju, 
tako da nama je bilo toplo in veliko sva se smejala.
Ulice so prepletene s številnimi kanali, čez katere so speljani 
mostovi, pod njimi pa na vodni gladini plavajo črne gondole 
z rdečimi sedeži. Z njimi upravljajo gondolierji. V trgovinah 
je bilo polno nakita, različnih okraskov iz muranovega stekla, 
beneških mask in oblačila. Za spomin sva z mamo kupila eno 
pravo beneško masko, katero sem izbral. 
V večernih urah smo se odpravili proti katamaranu in se vrnili 
proti Sloveniji. Na sprehodu po Benetkah je čas hitro minil, 
izlet je bil poučen in zanimiv. Benetke si bom najbolj zapomnil 
po tem, da je bilo vse polno ljudi, na trgu pa polno golobov.

 Matjaž Benkovič F.

»Zadnji dan v službi« gledališke skupine 
Kroške Tikvi
Gledališka skupina Kroške Tikvi prihaja iz Kroga, a so s svojo 
humorno igro »Zadnji dan v službi« želeli nasmejati tudi 
prebivalce Moravskih Toplic. V gasilskem domu v Moravskih 
Toplicah so uprizorili svojo predstavo in tako napolnili dvorano. 
S svojo igro so domačine Moravskih Toplic in tudi okoliške 
prebivalce zelo nasmejali, saj so predstavljali, kaj se lahko 
vse zgodi, ko nekdo odhaja v pokoj. Zamislili so si tudi, kako 
bi izgledalo, če bi upokojenec že umrl in kako bi se njegovi 
bivši sodelavci obnašali na pogrebu. Solze smeha so tekle po 
licih obiskovalcev, saj je satirično-humorna predstava Kroških 
Tikvi bila nadvse odlična.

Senta Domjan

Žensko-moški svet in ena tašča v 
Moravskih Toplicah
14. februarja 2015 ni bilo samo pustno obarvano, ampak 
tudi valentinovo. V gasilskem domu v Moravskih Toplicah je 
Gledališka skupina medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov Pomurja odigrala komedijo »Žensko-moški svet in 
ena tašča«. Primerno datumu so tako v gledališki skupini 
predstavljali edinstveno igro podeželskega kraja, kjer vse 
poteka po ustaljenih tirnicah. Na satirično-komični način 
so namerno prikazovali razlike med ženskim in moškim 
razmišljanjem, kako doživljajo svet po svoje in kako se pri 
edinem skupnem imenovalcu, tj. v gostilni sproščajo. V go-
stilni pri Mimi se tako najdejo ženske in moški, ki po svoje 
debatirajo o problemih, vse pa posluša natakarica Mimi. 

Vmes se pojavi še tašča, ki dogajanje popestri s svojim dik-
tatorskim odnosom do zeta. Režija in scenarij gledališke 
predstave Edvarda Jakšiča je spremljala nabito polna dvo-
rana gasilskega doma, ni manjkalo nasmejanih obrazov 
in tudi humornih komentarjev, ki so prihajali iz publike. 
Predstava je zabavala ljudi in požela odlično kritiko.

Senta Domjan

Kako pomembna je lahko igra pihanja?
Govora se učimo z govorjenjem, vendar je za pravilen razvoj 
govora nujno, da so razviti vsi čuti: sluh, vid, motorika celega 
telesa in motorika govoril.
Nerazgibane govorne mišice (jezik, ustnice, mehko nebo…) 
lahko z raznimi igricami oz. vajami razgibamo in s tem po-
spešimo artikulacijo.

Igrice in vaje za izpihovanje so zelo pomembne, kajti dober 
izpih je osnova za pravilno izreko večine glasov (šumnikov in 
sičnikov, soglasnika f in v ter zapornikov t, p, b, r…). Pihamo 
lahko v raznobarvne trakove, pink ponk žogice, gumbe, lase, 
viseč zajčji rep, perje… . Pihamo lahko tudi v vato (lahko si jo 
tudi podajamo): izpih skozi zobe, dolg izpih na F ali H, hipen 
na P, T, K. S slamico pihamo v vodo, ki jo s tem vzvalovimo. 
Da je igra bolj zanimiva, postavimo v vodo male papirnate 
čolničke ali plutovinaste zamaške. Ugašamo lahko svečo na 
različne razdalje – z dolgotrajnim ali hitrim izpihom. Žvižgamo, 
piskamo na razne piščalke, igramo na orglice… .Pihamo milne 
mehurčke - otrok se nauči finega in jakostno točnega izpiho-
vanja. Pihamo v lahko tudi kroglico po žlebih različnih dolžin 
in širin. Pihajo lahko tudi v vetrnico, ki jo imajo otroci zelo radi.
Otroci imajo večino teh igric zelo radi. V oddelku 4-6 let smo 
se odločili, da se poigramo najprej samo s slamico in manjšimi 
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koščki papirja, kasneje pa še s tušem in slamico, da ustvarimo 
manjše snežinke. Otroci so potrebovali veliko moči, da so 
razpihali vsak svoje kapljice tuša, a je vsem uspelo in rezultat, 
čudovite snežinke, so otroke motivirale za vedno več kapljic 
tuša oz. razpihanih snežink. 
Kako so otroci uživali,  si lahko pogledate na fotografijah.

zapisala vzg. Katja Hozjan,  
s fotografijami opremila vzg. Timea Bogdan

OBVESTILO
Lovska družina Prosenjakovci  v skladu s 56. členom Zakona 
o divjadi in lovstvu ( Uradni list RS, št. 16 z dne 20.02.2004 in 
št. 17 z dne 12.02.2008 ) obvešča imetnike kmetijskih in goz-
dnih kultur na območju Lovske družine Prosenjakovci, da so 
imenovani pooblaščenci upravljavca lovišča za ocenjevanje 
škode na kmetijskih in gozdnih kulturah. 

Lovska družina Prosenjakovci upravlja z loviščem na območju 
k.o. Berkovci, Čikečka vas, Fokovci, Ivanjševci, Kančevci, Lonča-
rovci, Motvarjevci, Pordašinci, Prosenjakovci, Ratkovci, Selo, 
Središče, in delno k.o. Ivanovci ter Vučja Gomila. 

Imenovani pooblaščenci so:
1.  Ludvik Berden, stanujoč Berkovci 12, 9207 Prosenjakovci,                                             

telefon 02 544 11 12, GSM 041 328 255;
2. Marjan Burjan, stanujoč Mladinska ulica 1, Rakičan, 9000 

Murska Sobota,  telefon 02 524 10 56, GSM 051 352 565;
3.  Štefan Kardoš, stanujoč Kančevci 71, 9206 Križevci v Prek-

murju,  telefon 02 544 11 10, GSM 031 838 164;
4. Ernest Kovač, stanujoč Domanjševci 101, 9206 Križevci v 

Prekmurju,  telefon 02 554 11 65, GSM 031 472 721;
5. Davorin Novak, stanujoč Štefana Kovača 15, 9000 Murska 

Sobota, telefon 02 532 13 32, GSM 041 765 325;
6. Zoltan Polanec, stanujoč Čikečka vas 16, 9207 Prosenja-

kovci, telefon 02 544 12 37, GSM 031 694 779  in
7. Ludvik Rituper, stanujoč Jakobovo naselje 23, 9000 Mur-

ska Sobota, telefon 02 530 47 85, GSM 041 671 038.

Oškodovanec je dolžan po 56. členu Zakona o divjadi in lovstvu 
škodo na kmetijskih in gozdnih kulturah prijaviti  v treh dneh od 
dneh, ko je škodo opazil in to pisno pooblaščencu upravljavca.

Prijava mora vsebovati  parcelno številko, velikost, katastrsko 
občino in kulturo. 

LOVSKI ZDRAVO!    Ludvik Rituper, l.r.
                         predsednik LD Prosenjakovci

V Bogojini tradicionalni Blažev pohod
Že tradicionalno je, da Turistično društvo Bogojina vsako 
leto ob koncu januarja priredi Blažev pohod s prikazom rezi 
vinske trte. Tokrat so se odpravili na pohod 31. januarja 2015. 
Ob zbiranju pohodnikov pred OŠ Bogojina je Turistično dru-
štvo Bogojina delilo jabolka in pravi zeliščni »bogojanski čaj« 
za krepitev imunskega sistema, skrbno nabran in posušen 
kar doma. Preden so se odpravili jih je nagovoril predsednik 
Turističnega društva Bogojina, nato jih je pot peljala med 
bogojinske gorice, kjer so prikazali, kako se reže vinska trta. 
Med pohodom so se okrepčali s prigrizkom in dobrim doma-
čim vinom, po pohodu pa je vsakega udeleženca čakal topel 
obrok. Vsi so bili dobre volje, saj jih je zimski sonček prijetno 
presenetil in toplo ogrel.

Smo ponosni dobitniki priznanja
V vrtcu Bogojina želimo ohranjati in hkrati nadaljevati poti, 
ki so jih začrtali in jih še vzdržujejo tukaj živeči ljudje. Vsi 
naši sprehodi, obiski in druženja so vezani na doživetja, ki se 
močno zapišejo v otroška podoživljanja in nadaljevanja le teh.
Biti viden in opažen je za otroka veliko, še večja vrednota zanj 
pa je biti vključen, soudeležen, biti soustvarjalec pomembnih 
dogajanj. 
Za mnoge je bilo čisto navadno jutro, za nas, v vrtcu pa se je 
rojeval dan, ki bo ostal nepozaben. Dobili smo priznanje za 
prispevek pri razvoju športa najmlajših v letu 2014. Že zunanjost 
je nakazovala drugačnost, veličastnost in hkrati skrivnostnost 
v odsevu temno modre barve žametnega ovitka mape. Ob 
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odprtju le te, pa je nastala v vrtcu tišina, podobna tisti, ko 
zadoni naša himna. Čez čas pa otoški krik: »Zmagali smo!« Še 
so se nizale izjave otrok skozi katere so se vrstili spomini na 
druženja, a je ta vzklik bil premočan, da bi se jim dalo slediti.
Mi smo res zmagali. V imenu vseh nas, naj velja zahvala vsem 
tistim, ki so nas opazili, nas sprejeli, se z nami družili in nam 
omogočili, da smo tudi mi deležni tega, za nas zlatega priznanja. 
Lepo je biti športnik, osvojiti priznanje in kolajno »Mali sonček«,  
lepo in pomembno je biti »mini nogometaš NK Bogojina«, 
član velike skupine športnikov v domači vasi in občini Mo-
ravske Toplice. Vse to smo mi in vse to so otroci vseh šestih 
enot našega zavoda, s katerimi delimo srečo in uspehe ob 
prejetju priznanj.

Milena Černela

Pustni torek v našem vrtcu
Pust je čas rajanja, pustnih šem in norčij. Je čas veselja in čas, 
ko pustne šeme preganjajo starko zimo in kličejo pomlad.
Tudi v našem dvojezičnem vrtcu je pustni torek vedno nekaj 
posebnega in tudi tokrat ni bilo nič drugače. Namesto otrok 
so nas v vrtcu obiskali muca Copatarica, želva, dve indijki, 
Indijanka, Nodi, zajček, Miki miška, človek pajek, dobra vila, 
kuhar, sova in nuna.
Že zgodaj zjutraj, ko so otroci prihajali v vrtec, je bilo čutiti 
veliko razigranosti, ki je trajala skozi ves dan. Ker je bil lep son-
čen dan, smo se odločili, da se bomo sprehodili po naši vasi. 
Nadeli smo si maske, se opremili z glasbili in se odpravili na 
sprehod. Ob zvokih tamburina, smo poželi veliko pozornosti 
mimoidočih, ki so nas opazovali z velikim zanimanjem, ter 
nas povabili na krofe in čokolado. 
Vsi skupaj – otroci in vzgojiteljice – smo preživeli zelo zanimi-
vo pustno dopoldne. Upajmo le, da smo s skupnimi močmi 
pregnali zimo in da bo v naše kraje kaj kmalu zavila pomlad.

Zapisala vzgojiteljica Bernarda Koroša Pantović
iz dvojezične enote Prosenjakovci

Húshagyókedd az óvodánkban
A farsang a jókedv, a maskarák és a bolondozások ideje. A 
maskarák hangos szóval és vidámsággal kergetik a telet, és 
hívogatják a tavaszt. 
A húshagyókedd a mi óvodánkban is mindig különleges, a ha-
gyományt így az idén is folytattuk. Ezen a reggelen, a gyerekek 

helyett egy csizmás kandúr, egy teknős, két indiánlány, Nodi, 
egy nyuszi, Miki egér, egy pókember, egy jó tündér, egy szakács, 
egy bagoly és egy apáca érkezett az óvodába. 
A reggeli vidám hangulat egész nap kitartott. És mivel amúgy is 
szikrázóan sütött a nap, úgy döntöttünk, végigsétálunk a faluban. 
Felraktuk a maszkokat, magunkhoz vettünk néhány hangszert, és 
indultunk is a sétára. A tamburin hangjával hívtuk fel magunkra 
a járókelők figyelmét. Nagy érdeklődés kísérte a kis menetet, 
fánkkal és csokoládéval kínáltak bennünket. 
Mind a gyerekek, mind az óvónők számára, érdekes volt a 
húshagyókeddi délelőtt. Mi pedig abban reménykedünk, hogy 
közösen sikerült elijesztenünk a telet, és hogy hozzánk is ha-
marosan beköszönt a tavasz. 

Lejegyezte Koroša Pantović Bernarda
a pártosfalvi kétnyelvű óvoda óvónője

Šahistka in karateist športnika leta 2014
Občinska športna zveza Moravske Toplice je prostorih preno-
vljene stare šole v Ivancih pripravila prireditev ob razglasitvi 
športnika leta.  Za kulturni program sta poskrbela pevka Špela 
Novak in Žiga Rous na harmoniki.

Športnika leta 2014 sta postala mlada šahistka Hana Nemec 
iz Moravskih Toplic in karateist Sebastjan Koltaj iz Ivanec. 
Hana je dijakinja prvega letnika Gimnazije v Murski Soboti, 
obiskuje tudi 3. letnik šahovske šole.  S šahom se je začela 
ukvarjati v 2. razredu osnovne šole. V minulem letu je zasedla 
4. mesto na državnem prvenstvu do 16 let, 3. mesto na držav-
nem osnovnošolskem prvenstvu v Šempetru pri Novi Gorici, 
na državnem prvenstvu za mladinke do 20 let v Šmarjeških 
Toplicah pa je bila druga. Na ekipnem državnem prvenstvu do 
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20 let na Bledu je zasedla 1. mesto ter postala tudi pomurska 
prvakinja do 16 let v Murski Soboti.
Sebastjan Koltaj, član ŠD Bogojina, v lanskem letu se lahko 
pohvali s kopico odličnih športnih dosežkov. Na Evropskem 
prvenstvu karate unije v športnih borbah v Londonu je postal 
podprvak. Ima pa kar 8 doseženih prvih mest na različnih 
tekmovanjih, in sicer, zmagal je  na 1. odprtem balkanskem 
prvenstvu v športnih borbah v Podlehniku, na 11. Svetovnem 
klubskem prvenstvu in 4. International turnirju v Trstu, na 
mednarodnem karate turnirju »Maribor open«, Euro east 
turnirju v Hajdini, mednarodnem karate turnirju »Katana cup 
Bohinj«, prvo mesto je dosegel tudi na odprtem državnem 
prvenstvu v športnih borbah v Slovenskih Konjicah ter na 17. 
Stryan open v Furstenfeldu. 
Priznanje za športne dosežke so prejeli: hokejista Sandra in 
Sašo Dervarič iz Tešanovec ter nogometaša Klemen Pucko 
iz Bogojine in Sara Nemet iz Ivanec. Sandra je vratarka HK  
Moravske Toplice, katerega članica je že več kot deset let. Je 
ena najboljših vratark v srednji Evropi. Sašo prav tako prihaja 
iz hokejske družine. V lanski sezoni je s HK Moravske Toplice 
v domačem prvenstvu osvojil drugo mesto in se s klubom 
uvrstil na turnir evropskega pokala kategorije Challenge. 
Sara je nogometna reprezentantka Slovenije in članica ŽNK 
Pomurje Beltinci. V nogometu je uspešen tudi Klemen, ki je 
v letu 2014 igral za NK Aluminij iz Kidričevega.
Priznanje za najperspektivnejše športnike v letu 2014 so 
prejeli: Nejc Černela iz Filovec, Gregor Trplan iz Sela in Miha 
Maučec iz Bogojine. 
Plaketo za najbolj perspektivno športnico in športnika v občini 
MT za leto 2014 sta prejela Kaja Horvat iz Martjanec in Denis 
Kočar iz Fokovec. 
Priznanja na področju športa si zagotovo zaslužijo tudi športna 
društva. Letošnji prejemniki priznanj so: HK Moravske Toplice, 
ŠD Čarda in ŠD Filovci.
Posebno plaketo za Športno društvo 2014 je za vzorno orga-
niziranost prejelo ŠD Bogojina. 
Priznanje za prispevek pri razvoju športa mladih v občini MT 
pa je prejel Zavod Vrtci Moravske Toplice in vse tri občinske 
osnovne šole. 
Priznanje za športnega delavca v letu 2014 sta prejela Franc 
Cör iz Noršinec in Franc Cifer iz Sebeborec.  Franc Cör je bil že v 
mladih letih športni navdušenec, ki je šport dojemal kot nekaj 
plemenitega. Odgovornost, zagnanost in predanost športu 
predvsem nogometu, je »Fereka«, kot mu pravijo prijatelji, izo-

blikoval v nepogrešljivega in pomembnega člana nogometnega 
kluba KMN NORŠINCI. Bil je ustanovni član KMN Noršinci, ki 
deluje neprekinjeno že 35 let, kakor tudi pobudnik ustanovitve 
veteranske ekipe KMN Noršinci. Franc Cifer je pred 43 leti je 
začel igrati nogomet v Martjancih kot mladinec in pozneje 
član. V času svojega aktivnega delovanja na področju športa 
predvsem nogometa je prispeval k ustanovitvi Nogometni 
klub Čarda, njegovemu razvoju in napredku. Pri NK Čarda je 
deloval kot igralec, trener in tehnični vodja. 

Miša Cipot

Hokejistke Moravskih Toplic  
prvakinje Slovenije in finalistke  
srednje evropske lige
Končala se je še ena sezona dvoranskega hokeja. In to že 
24. hokejska sezona, kjer tekmovanja štejejo kot državno 
prvenstvo. Od leta 1996, ko je bil ustanovljen HK Moravske 
Toplice  so ves čas prisotni tudi hokejisti in hokejistke iz 
HK Motavske Toplice. In če so uvodna leta bila  zgolj za 
statistiko in je klub imel postransko vlogo so se medtem 
stvari že dodobra spremenila.
 Letošnje dvoransko prvestvo je zaznamovalo kar nekaj  
dogodkov, ki imajo pridih premiernosti. Prvič se je zgodilo, 
da so tekme potekale na kar treh lokacijah, enkrat tudi v 
Prlekiji. In prvič so se tekme snemale za predvajanje po-
snetkov na Šport TV, kar pomeni, da si je lahko tako ženski 
kot moški finale ogledala vsa Slovenija. Za povrh pa je bilo 
prvenstvo izredno izenačeno in za prav nobeno tekmo 
nismo mogli v naprej napovedati zmagovalca.  Vse to je 
bil razlog, da si je finalni turnir v športni dvorani Osnovne 
šole Ivan Cankar v Ljutomeru ogledalo več sto gledalcev, 
med podeljevalci medalij in pokalov pa je bil vplivni  član 
Olimpijskega komiteja Slovenije, Branko Žnidarič.
 In kakšno vlogo je pri tem odigral HK Moravske Toplice. Zelo 
opazno, saj je v šestih finalnih srečanjih imel tri finaliste. Kar 
ni uspelo dvanajst in štirinajst letnikom je uspelo članicam. 
In prav tekmi članic in članov sta tisti, katero krono si želi 
vsak klub. V predtekmovanju so se članice Moravskih Toplic 
dobesedno sprehodile skozi tekmovanje in niso prejele niti 
enega zadetka. A za finale so nasprotnice iz Predanovcev 
strnile vrste, prišle v popolni zasedbi in vse to je nakazovalo 
dober finale, kar se je v resnici zgodilo. V zelo kvalitetnem 
srečanju so najprej povedle naše igralke (Tanja Könye), pa 
so do odmora nasprotnice izid poravnale. V nadaljevanju  so 
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igralke Moravskih Toplic (Petra Dervarič) še enkrat povedle, 
zatem prednost povečale na dva gola (Tanja Könye), nekaj 
minut pred koncem pa so igralke Triglava spet  zadele, kar je 
srečanje pripeljalo do napete in adrenalinske končnice, saj 
so triglavanke imele v izdihljajih srečanja kratki kot katerega 
pa je odlična Sandra Dervarič obranila. Pisk sirene je po 40-
ih minutah naznanil da se je srečnje končalo z  rezultatom 
Triglav Predanovci 2,  Moravske Toplice 3. In veselje ekipe 
se je laho začelo. Razveseljiva je ugotovitev, da so letošnje 
prvenstvo zelo dopadljivo odigrali tudi člani  HK Moravske 
Toplice. Izrazita neučinkovitost v napadu je kriva, da tudi v 
moškem finalu nismo videli ekipe Moravskih Toplic. Prav 
v konkurenci članov je ne letošnjem prvenstvo prišlo do 
presenečenja. Ekipo Lipovcev, ki so bili zadnja leta serijski 
prvaki je po odličnem finalu premagala ekipa Triglava in 
je tako naslednje leto upravičena do udeležbe na tekmah 
evropskega pokala.
Drugi februarski vikend pa se je zgodilo še zadnje dejanje  
dvoranskega hokeja. Igralke Moravskih Toplic so se tudi le-
tos uvrstile v finale srednje evropske lige. Naj spomnimo: v 
lanski sezoni je to tekmovanje bilo hrvaško-slovenska liga, 
ki pa se je letos zaradi vključitve Madžark preimenovala v 
srednje evropsko ligo. Prav zato je uspeh še večji. A žal se jim 
je tudi letos ugoden rezultat izmuznil iz rok, podobno kot v 
lanskem letu. Priznati je treba, da so naše igralke letos celo 
presegle vsa pričakovanja, saj je v zadnjem delu prenehalo 
z igranjem več izkušenih igralk in tako je finale odigrala zelo 
mlada ekipa, ki pa je vse do 28. minute imela rezultat 1:1. Ko 
pa so se igralke Moravskih Toplic v želji po ugodnem rezultatu 
odprle v igri so izkušene hokejistke Zrijevca iz Zagreba to 
kaznovale z serijo zadetkov za visoko zmago. Našim igralkam 
sta v uteho lahko še dve zadeti vratnici. 
Sedaj sledi dvotedenski premor, takoj zatem pa se bodo 
hokejske aktivnosti spet začele na prostem. V klubu upajo, 
da se jim bo takrat pridružilo čim več novincev.

Jože Črnko

HK Moravske Toplice z 
novim vodstvom
Minuli vikend je v hokejskem klubu 
Moravske Toplice prinesel spremembe 
na vodilnih mestih. Skupščina kluba, ki 
je tokrat imela pridih volilne skupščine 
je namreč po treh mandatih na mesto 
predsednika ustoličila dosedanjega 

športnega direktorja Jožeta Črnka, ki je zamenjal doseda-
njega predsednika Franc Küčana, kateri je klubu predsedoval 
tri mandate. Dosedanji predsednik zaradi prezasedenosti ni 
več kandidiral, v njegovem mandatu pa je klub dosegel tudi 
največji uspeh, zmago na evropskem pokalu kategorije Chal-
lenge v Litvi. Spremembe pa so bile tudi na drugih polpžajih. 
Vlogo podpredsednika v devet članskem upravnem odboru 
bo opravljal Jožef Kranjec, tudi nekdanji hokejist na travi, 
vloga športnega direktorja pa bo pod taktirko Dejana Küčana. 
Razveseljivo je da se je v delo vključilo več mladih, kar je bil 
doslej največji problem v klubu. Imenovan je bil tudi tri članski 
nadzorni odbor in prav tako tri članska disciplinska komisija.
Ob prevzemu mesta  je novi  predsednika Jože Črnko podal 
vizijo kluba, ki je zajemala devet poglavij in je dolgoročna. 
Misli novega vodstva segajo že tudi k dvajset letnici kluba, 
ki bo prihodnje leto. bc

Hana Nemec med velemojstri  
v Novi Gorici
Šahistka Hana Namec, dijakinja soboške gimnazije, članica 
Šahovskega društva Radenska Pomgrad iz Murske Sobote doma 
iz Moravskih Toplic  je v času od  30. januarja do 5. februarja 
nastopila v Novi Gorici na 20. mednarodnem šahovskem 
turnirju. V močni mednarodni konkurenci je bilo na turnirju 
kar 8 velemojstrov, šahistov najvišjega kakovostnega razreda.  
V devetih kolih je Hana izgubila le dva dvoboja,  zmagala je 
trikrat,  štiri dvoboje pa je remizirala kar je v moški druščini 
izjemen uspeh. Med 105. šahisti je Nemčeva nastopila v »A« 
skupini in se uvrstila na 32. mesto, zbrala pa je v devetih kolih 
pet točk. 
Hana Nemec  se  bo 
v nedeljo 29. marca 
predstavila tudi v 
Občini Moravske 
Toplice saj bo v 
Okrepčevalnici pri 
kapelici v Andrej-
cih na programu  
peti mednarodni 
konec tedenski ša-
hovski turnir, ki ga 
pripravlja Šahovsko 
društvo Radenska 
Pomgrad.

Tekst in posnetek: 
Tonček Gider 

Pustno rajanje v Bogojini
Pustna povorka in rajanje veselih pustnih mask so 14. febru-
arja 2015 imeli tudi v Bogojini. Športno društvo Bogojina pod 
organizacijo Tomaža Gregoreca so priredili pustno povorko po 
celi vasi, na koncu je sledilo tudi pustno rajanje pred vaško-
-gasilskim domom v Bogojini, kjer so se pustne maske mastile 
s tradicionalnimi marmeladnimi krofi. Pustne maske so se ob 
10. uri zbrale pred vaško-gasilskim domom, od koder so odšli 

ŠPORT IN REKREACIJA   
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rajat po celi vasi. Prebujali so domačine in jih privabljali na ulice. 
Med pustnimi maskami je bilo moč opaziti družino snežakov, 
pikapolonic in mišk. Med povorko sta se najbolj zabavali veliki 
dojenčici, pustno druščino pa so popestrile tudi Pike Nogavičke. 
Kot se spodobi za Valentinovo, so nekateri prišli s prevoznim 
sredstvom v znamenju valentinove ljubezni, srčkov in malih 
zaljubljencev.

Senta Domjan

Pustovanje v Martjancih 
Po dolgem času smo v Martjancih zopet pustovali. Na pustno 
soboto 14. 2. 2015 smo se ob 9. uri zbrali na ŠRC Martjanci, kjer 
smo se nekoliko ogreli s čajem, nato pa s harmoniko ter opre-
mljeni s konfeti in dobro voljo krenili na pot po vasi preganjat 
zimo. Kar nekaj hišnih vrat se je odprlo in pustnim maskam 
podarilo kakšno dobroto , pa tudi kakšen euro se je našel med 
darovi po dobri stari navadi. V dvorani Vaško-gasilskega doma 
so nato na toplem v pustnem rajanju zagotovo najbolj uživali 
otroci in mladi, pa tudi nekoliko starejši smo malo obrnili pete 
in se poveselili skupaj ob toplih napitkih in domačih krofih, 
ki so jih prispevale naše pridne vaščanke. Bilo je zelo veselo 
in obljubili smo si, da se ob pustu srečamo v maskah ali brez 
njih tudi naslednje leto, upamo v še večjem številu.
V imenu Krajevne skupnosti Martjanci in vseh vaških društev 
se zahvaljujemo vsem, ki so kakorkoli prispevali k uspešni 
skupni vaški prireditvi.
In tako se je videlo letošnje pustovanje v Martjancih skozi 
objektiv fotoaparata. 

Pustno rajanje na prostem v Moravskih 
Toplicah
Večina zanimivih mask nagrajena
V središču Moravskih Toplic je TIC Moravske Toplice priredil 
radoživo pustno zabavo. Maškare so se z animacijo Plesne 
šole Urška naučile novih plesnih koreografij. Med plesom 
mask je komisija ocenjevala in nagradila najizvirnejše in 
najzabavnejše pustne šeme. 
Nagrad je bilo veliko, TIC Moravske Toplice je obdaril skoraj 
vse zanimive maske. 
Za kulinarično popestritev so poskrbeli člani različnih društev 
iz občine, ki so na stojnicah ponujali različne domače dobrote 
(pecivo in pogače, pajani krüj, kruh z zaseko in ocvirki ter ku-
hano vino). Vse najmlajše je TIC Moravske Toplice brezplačno 
pogostil s krofi in čajem.

Ponudniki na stojnicah: 
Osnovna šola Bogojina
Vinogradništvo Berden iz Filovcev 
Športno društvo Moravske Toplice
Krajevna skupnost Krnci
Medičarstvo Celec iz Ratkovcev 
Mladinsko društvo Tešanovci
TIC Moravske Toplice 

Nagrajene skupinske maske: 
1. Asterix in Obelix  
   (Kulturno-turistično društvo Male rijtar Tešanovci)
2. Različne maske in okrasitev stojnice  
   (Osnovna šola Bogojina)
3. Kavboji in indijanci (družini iz Kobilja)
4. Nune in duhovnik (prijatelji iz M. Toplic in okolice)
5. Vitezi (družina iz Kobilja)
6. Jagode (družina Celec iz Ratkovcev)

Generalni sponzor prireditve je Občina Moravske Toplice
Ostali sponzorji: Terme 3000 M. Toplice, Maximus M. Sobota, 
Mercator d.d. - PE M. Toplice, Terme Vivat M. Toplice, Ocean 
orchids Dobrovnik, Mini restavracija Rajh M. Sobota, Pizzerija 
Perunika M. Toplice, Slaščičarna in pecivo Figaro Andrejci, Go-
stilna Marič Sebeborci, Trgovina Puella M. Toplice, Pustolovski 
park Dobrovnik, Motel Čarda Nemčavci, Gostilna in penzion 
Kuhar M. Toplice, Okrepčevalnica Vila Šiftar M. Toplice, Okrepče-
valnica Pri kapelici Andrejci, Paradajs d.o.o. - Renkovci, Posestvo 
Lipič Passero Tešanovci, Turistična kmetija Puhan Bogojina, 
Sadjarstvo Cifer Kukeč, Slaščičarstvo Zver Mlajtinci, Biser bar 
M. Toplice, Frizerski salon Astoria M. Toplice, Okrepčevalnica 
Oranža M. Toplice, Gostilna Pri štorklji M. Toplice

LJUDJE IN DOGODKI
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TIC-ova stran

Asterix in Obelix – zmagovalna maska Asterix in Obelix članov KTD Male 
rijtar Tešanovci 

Plesna animacija: Plesna animacija s Plesno šolo Urška 

Sejemska predstavitev v Ljubljani in 
Amsterdamu 
TIC Moravske Toplice se je konec januarja predstavil na 
sejmu Alpe Adria – Turizem in prosti čas na razstavnem 
prostoru projekta 5 Poštnih kočij (5 Posta kocsi) v okviru OP 
SI-HU 2007-2013. Skupaj s projektnimi partnerji Zavodom 
za turizem Dobrovnik, madžarsko Občino Magyarszerdahély 
in vodilnim partnerjem Občino Nagyrécse smo predstavili 
tiskovine, nastale v okviru projekta (Odkrijte panonske zakla-
de, Obmejna doživetja-brezmejne pustolovščine, turistični 
zemljevid 5 poštnih kočij s kartico ugodnosti). TIC Moravske 
Toplice se je dodatno predstavil tudi s tiskovinami o turistični 
ponudbi destinacije Moravske Toplice z okolico. 
Konec januarja smo destinacijo Moravske Toplice z okolico 
predstavili na Fiets en wandelbeurs v Amsterdamu, sejmu, 
specializiranem za kolesarjenje in pohodništvo. Sejemska pred-

stavitev je potekala v organizaciji Pohodništvo&kolesarjenje 
giz in strateškem sodelovanju Spirit-a z nosilno temo Alpe 
Adria Trail. Individualni gostje so se zanimali za krajše in 
daljše počitnice s kolesom in možnosti za pohodništvo. 
Povabili smo jih ne le v Slovenijo, tudi na kolesarjenje in 
pohodništvo v Moravske Toplice in okolico.

Foto natečaj Moje podeželje
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Mreža za 
podeželje, organizira foto natečaj »Moje podeželje«. S tem 
natečajem želimo pridobiti odziv posameznikov, in sicer kako 
skozi svoje oči vidijo slovensko podeželje in kmetijstvo ter 
to udejanjiti v fotografiji.
Udeleženci lahko posredujejo fotografije do četrtka, 30. 4. 2015.
Več informacij:
http://www.nanosoft.si/pages/mko-rp/sl/22-vsebina-
-prp-2014-2020/265-6-1-2015-foto-natecaj-moje-podezelje

Naročite se na prejemanje e-novic  
Tic Moravske Toplice
TIC Moravske Toplice že nekaj časa pripravlja tedenske e-novice 
in prejemnike obvešča o aktualnih aktivnostih in dogodkih s 
področja turizma v občini Moravske Toplice. 

Za prejemanje se naročite na spletni strani www.moravske-
-toplice.com oziroma na spletni povezavi: 
http://www.moravske-toplice.com/#prettyPhoto/1/
Hvala za vaše zaupanje!   TIC Moravske Toplice

Povabilo k zakupu oglasnega prostora 
na info tabli v Moravskih Toplicah
S turizmom povezane ponudnike iz občine oziroma Pomurja 
vabimo, da z zakupom oglasnega prostora opozorite na 
vašo aktualno turistično ponudbo, izdelek ali storitev ter 
ga predstavite na oglasni tabli v Moravskih Toplicah. Več 
informacij v TIC Moravske Toplice. 
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PROSTI ČAS

PRAVILNA REŠITEV GESLA NAGRADNE KRIŽANKE 131. ŠTEVILKE LIPNICE: BELOREPE BALETKE
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence, ki prejmejo praktične nagrade pokrovitelja, PICE-
RIJA PERUNIKA  MORAVSKE TOPLICE: 1. Marko Gergorič, Tešanovci 55, 9226 Moravske Toplice, 2. Sonja Kaštrun, Levstikova 32, 
9226 Moravske Toplice, 3. Lidija Šavel, Vučja Gomila 1c, 9208 Fokovci
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NAGRADNA KRIŽANKA: PICERIJA PERUNIKA MORAVSKE TOPLICE

Pokrovitelj: Picerija Perunika Moravske Toplice, najboljša picerija daleč na-
okoli. Ponujajo pestro izbiro pic, prekmurske specialitete, testenine, sola-
tne krožnike in seveda sladice.
Geslo križanke, ime in priimek ter naslov pošljite na dopisnici do torka,  
24. marca 2015 na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226  
Moravske Toplice, s pripisom nagradna križanka. 



KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI MORAVSKE TOPLICE
MAREC 2015

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

Naziv prireditve Opis prireditve Kraj izvajanja Datum Organizator Informacije

Peta Ekipna olimpijada

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

Športna dvorana 
Radenci

28. 2. 2015, 
9.30 TIC Moravske Toplice www.moravske-toplice.com

Koncert
Na prireditvi bo nastopil Pihalni orkester Murska Sobota 
v sodelovanju s folkloristi ter pevski m zborom Grlice OŠ 
Fokovci. 

Fokovci, 
telovadnica OŠ 

1. 3. 2015 
19.00 KTD Ceker Fokovci KTD Ceker Fokovci 

041 964 699

Bababal Kulturni program ob dnevu žena s pogostitvijo. Tešanovci, 
gasilski dom 

7. 3. 2015,
18.30

KTD Male rijtar 
Tešanovci 

Franc Vitez
041 423 321 

Ustvarjalne rokodelske  
delavnice za odrasle 

Tedenske rokodelske delavnice za odrasle iz različnih 
materialov. 

Martjanci, 
vaški dom 

Vsak ponedeljek, med 
januarjem in junijem  
ter med septembrom in 
decembrom, 
18.00-20.00

TD Martin Martjanci Irena Nemeš
041 747 484

Dan žena v Selu Vsakoletna proslava ob dnevu žena. Selo, 
gasilski dom 

7. 3. 2015,
18.00 Pevsko društvo Selo 

Oskar Makari
031 329 758
makari@siol.com

Svečana prireditev ob 
počastitvi madžarskega 
narodnega praznika 

Polaganje vencev in kulturni program. 

Prosenjakovci - polaganje 
vencev pri spominskem 
obeležju
Motvarjevci – prireditev  
v vaškem domu, nato 
sledi polaganje vencev pri 
spominskem obeležju 

7. 3. 2015, 
18.30 - polaganje 
vencev pri 
spominskem obeležju 
(Prosenjakovci)
19.00 – kulturni 
program , nato
sledi polaganje vencev 
(Motvarjevci)

MNSS občine 
Moravske Toplice 02 544 12 75

12. Pohod po Sladki poti
Tradicionalen pohod ob dnevu žena je dolg približno 13 
km s startom v Ratkovcih. Ponudba domačih goričkih 
medenih, mlečnih dobrot. 

Ratkovci, 
krožna pot, start pred 
gasilskim domom 

8. 3. 2015, 
start ob 10.00, zbiranje 
od 9.00 dalje 

Mikroturistični grozd 
Sladka pot in PGD 
Ratkovci, Medičarstvo 
Jožica Celec

02 544 12 39, 
041 941 175

Dan žena v Sebeborcih Prireditev s počastitvijo praznika žensk. Sebeborci 8. 3. 2015,
14.00

Žlaki z vsemi društvi 
v vasi 

majda.andrejek@gmail.com,
031 555 474

Ocenjevanje vina Zbiranje vzorcev vin bo 8. 3. 2015 ob 18.00 na isti lokaciji. Filovci,
vaški dom 

10. 3. 2015,
9.30 VSD Filovci Alojz Berden

041 733 946
Ustvarjalne rokodelske 
delavnice za otroke Rokodelske delavnice za otroke. Martjanci, 

dvorana vaškega doma 
13. 3. 2015, 
17.00-19.00 TD Martin Martjanci Irena Nemeš

041 747 484

Ženski svetek Počastitev praznika žena in mater. Martjanci, 
vaški dom 

14. 3. 2015,
17.00 TD Martin Martjanci Irena Nemeš

041 747 484

Ženski praznik Praznovanje dneva žena in materinskega dneva bodo 
obeležili z gostovanjem gledališke sekcije KUD Budinci. 

Ivanci, 
večnamenska dvorana 

14. 3. 2015,
18.00 Društvo Selenca selenca.ivanci@gmail.com 

070 738  597
Dan žena in mater v 
Bogojini Prireditev ob dnevu žena in mater. Bogojina, 

vaški dom 
15. 3. 2015, 
15.00 FS Bogojina Stanka Sukič

041 346 529
Ustvarjalne rokodelske 
delavnice za otroke 

Rokodelske delavnice za otroke, organizirane pred 
razstavama Pozdrav pomladi. 

Martjanci, 
dvorana vaškega doma 

20. 3. 2015, 
17.00-19.00 TD Martin Martjanci Irena Nemeš

041 747 484
Teden prireditev 
Ko pravljice oživijo 

Gledališka predstava Sneguljčica (igrajo starši 
devetošolcev). Bogojina, telovadnica OŠ 20. 3. 2015, 

17.00 
Učitelji OŠ Bogojina in 
starši devetošolcev 

Valerija Šömen
031 398 966

Teden prireditev 
Ko pravljice oživijo

Pohod po učni poti Slovani.si , s predstavitvijo etnoloških, 
zgodovinskih in drugih vsebin. 

Bogojina in okolica, 
start pri šoli 

21. 3. 2015,
9.00

Učenci in učitelji OŠ 
Bogojina 

www.osbogojina.si
Valerija Šadl
041 502 108

Prireditev 
ob prazniku 
žena in mater

Prireditev s kulturnim programom,
pogostitvijo in družabnim srečanjem.

Filovci, 
kulturna dvorana

21. 3.  2015,
18.00 KTD Filovci Andreja Trajbarič

051 220 044

Teden prireditev 
Ko pravljice oživijo

Spomladanska čajanka (literarno glasbeni večer) z 
uprizoritvijo pravljice Zvezdica Zaspanka (učenci 3. razreda)  
in recitacijo na temo ljubezni in pomladi. 

Bogojina, 
kulturna dvorana 

24. 3. 2015, 
18.00

Učenci in učitelji OŠ 
Bogojina 

Valerija Šömen 
031 398 966

Teden prireditev 
Ko pravljice oživijo

Prireditev  ob materinskem dnevu. 
Premiera muzikala Rdeča kapica (devetošolci). 

Bogojina, 
Telovadnica OŠ 

27. 3. 2015,
17.00

Učenci in učitelji OŠ 
Bogojina 

Valerija Šömen 
031 398 966

Občinska očiščevalna akcija Vsakoletna očiščevalna akcija po naseljih občine Moravske 
Toplice. 

Po naseljih v občini 
Moravske Toplice

28. 3. 2015,
8.00

Občina Moravske 
Toplice, TIC Moravske 
Toplice,  
JKP Čista narava

Majda Lipič Prosič (OMT)
02 538 15 12, 
ČN (Andrej Števančec, 
041 803 793

Pozdrav pomladi Razstava velikonočnih izdelkov s spomladansko motiviko. Martjanci, 
vaški dom 

28. 3. 2015,
10.00-20.00 TD Martin Martjanci Irena Nemeš

041 747 484

Velikonočna razstava Razstava velikonočnih aranžmajev, remenic in vezenin z 
velikonočnimi motivi. 

Prosenjakovci, 
star gasilski dom 

29. 3. 2015,
10.00-18.00

Rokodelsko društvo 
vrtnica Prosenjakovci 

Suzana Malačič
031 460 015


