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Urednikov kotiček
Pa smo preživeli tudi praznični teden med dnevom 
upora proti okupatorju in 1. majem. Šolarji so si od-
počili, mnogi so se odpravili na lepše, večji del pa 
se nas je lotil opravil na vrtu, vinogradu, poljih, saj 
nam doslej pomladno vreme ni bilo naklonjeno. 
Slabemu vremenu navkljub so na predvečer dela-
vskega praznika tudi po krajih naše občine zagoreli 
kresovi. 
Sicer pa je mesec minil v številnih aktivnostih, v 
Noršincih in Berkovcih so volivci odločali o popol-
nitvi svetov krajevnih skupnosti, znova smo se 
izkazali z udeležbo na vsakoletni čistilni akciji. O 
tem in drugem dogajanju v občini Moravske Topli-
ce zadnjega mesca smo strnili zapiske v pričujočo 
Lipnico.
Želim vam prijetne trenutke ob njenem branju!

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.

Varuhinja človekovih pravic v Prosenjakovcih

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njen namestnik Ivan 
Šelih in sodelavci Varuha so v sredo, 15. 4. 2015, poslovali v občini Mo-
ravske Toplice. V Prosenjakovci, v prostorih madžarske narodne samou-
pravne skupnosti v občini, so se pogovarjali s 16 pobudniki. Srečali so 
se tudi s predstavniki skupnosti in se o delovanju občine pogovorili s 
podžupanom občine Dušanom Grofom in direktorico občinske uprave 
Martino Vink Kranjec.
Varuhinja je v uvodu krajše novinarske konference po poslovanju 
poudarila, da je poslovanje v Prosenjakovcih že četrto letos in da je 
Varuh prvič v 20 letih na poslovanju v občini Moravske Toplice. Sicer 
v Prekmurju posluje vsako leto. Varuhinja je na pogovor s sodelavci v 
dveh skupinah sprejela 16 pobudnikov. Srečali so se predvsem z osebni-
mi zgodbami, ki pa lahko kažejo tudi na sistemske nepravilnosti, zato 
jih bodo skrbno preučili. Ocenila je, da je nekaterim zemlja še vedno 
zelo pomembna, saj nekateri pripovedujejo zgodbe o tem, kako včasih 
svoje lastnine ne morejo uporabiti. Uporabijo pravne poti, da bi dose-
gli pravice, ki menijo, da jim pripadajo, je dejala varuhinja. Javnost je 
seznanila še s primerom iz delovnega razmerja, osebno zgodbo nasilja 
v družini in razveze, primerom bioplinarne Motvarjevci, problematiko 
družinskih pomočnikov, ki niso enakem položaju kot zaposleni, saj ni-
majo pravice do dopusta ne pravice do regresa ter drugih pravic. Izra-
zila je skrb nad visoko brezposelnostjo v občini, možnosti zaposlovanja 
v tujini pa stiske ljudi vendarle blažijo. Povedala je, da zaostreni pogoji 
zaposlovanja v javnih delih sicer ožijo možnosti zaposlovanja, kar se 
je zgodilo tudi v občini Moravske Toplice. Zadovoljna je s šolstvom in 
zdravstvom v občini, pohvalila je visoko pomoč staršem novorojencev 
in urejenost brezplačne pravne pomoči. Zadovoljna je z delovanjem 
medobčinske inšpekcijske službe in informacijami o poteku katego-
rizacije cest. Povedala je še, da so jo predstavniki madžarske narodne 
skupnosti seznanili, da so zadovoljni z urejenostjo razmer za njihovo 
manjšino. Za 500 ljudi iz petih narodni mešanih vasi je poskrbljeno na 
področju ohranjanja kulturne dediščine, komunikacije, dvojezičnega 
poslovanja organov, šolstva in zdravstva. Skrbi jih ukinjanje pošte v 
Prosenjakovcih, pestijo jih enake težave kot druge prebivalce območja, 
med drugim visoka brezposelnost in odseljevanje mladih. Nestrpnosti 
sicer ne zaznavajo množično, že leta imajo stalne težave le z enim 
posameznikom. Za spodbujanje nestrpnosti so ga tudi že ovadili. Na-
mestnik varuhinje Ivan Šelih je predstavil nekaj primerov dolgotrajnih 
sodnih postopkov. Ob tem je postavil vprašanje, ali je bilo delo odvet-
nikov v teh primerih dovolj kvalitetno, saj se s podobnim vprašanjem 
pri Varuhu srečujemo kar pogosto.

Zagoreli prvomajski kresovi
Na predvečer 1. maja, mednarodnega delavskega 
praznika, so praktično v vsek krajih in vaseh občine 
Moravske Toplice zagoreli kresovi. Tudi v občinskem 
središču, v Moravskih Toplicah, so pripravili kreso-
vanje. Dogodek je privabil kar nekaj domačinov in 
gostov, ki so prišli v Moravske Toplice na prvomajske 
počitnice. Seveda je bilo poskrbljeno tudi za zabavo 
prisotnih.
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Občinska volilna komisija Občine Moravske Toplice izda-
ja na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07-ZLV-UPB3, 45/08 –ZLV-H in 83/12)

P O R O Č I L O
O IZIDU VOLITEV ČLANOV SVETOV  

KRAJEVNIH SKUPNOSTI BERKOVCI IN NORŠINCI NA 
NAKNADNIH PONOVNIH VOLITVAH DNE 12.04.2015

Občinska volilna komisija Občine Moravske Toplice je 
na seji dne 12. aprila 2015 na podlagi zapisnikov volilnih 
odborov o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah članov 
sveta KS 12. aprila 2015, ugotovila naslednje rezultate 
glasovanja za člane sveta krajevnih skupnosti:

1. KRAJEVNA SKUPNOST BERKOVCI
Pravico glasovati je imelo 42 volivcev.
Glasovalo je 31 volivcev.

Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. DRAGOTIN ŠLANKOVIČ, roj. 20.07.1946, Berkovci 23
2. IDA VRATAR, roj. 14.09.1943, Berkovci 3
3. ANICA PETJE, roj. 10.12.1957, Berkovci 30

2. KRAJEVNA SKUPNOST NORŠINCI
Pravico glasovati je imelo 209 volivcev.
Glasovalo je 88 volivcev.

Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. TOMAŽ LOPERT, roj. 28.02.1968, Noršinci 5a
2. MARIJA CIGÜT, roj. 14.09.1961, Noršinci 62
3. ZDENKO VRATAR, roj. 08.08.1964, Noršinci 52
4. PETRA MARIČ, roj. 21.05.1978, Noršinci 16f
5. ANDREJ NEMEŠ, roj. 17.08.1973, Noršinci 29a

Številka: 041-00001/2015-24
Datum:   12.04.2015

   Predsednica Občinske volilne komisije 
          Občine Moravske Toplice:

Jolanka HORVAT, univ.dipl.prav., l.r.

Na volišče v gasilskem domu v Noršincih so nadomestne volitve za člane 
sveta KS privabile dobro tretjino volilnih upravičencev 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV MORAVSKE TOPLICE
Kranjčeva 3
9226 MORAVSKE TOPLICE

Razpis moj dom lepo urejen
Društvo upokojencev Moravske Toplice razpisuje natečaj 
med svojimi člani za najlepše urejen dom, hišo in okolico. 
Pravico prijave in sodelovanja na natečaju imajo samo 
člani Društva upokojencev Moravske Toplice. Prijavi se 
lahko vsak sam oz. vas lahko prijavi tudi kdo drug.

Prijave zbira tajnica društva:  
ga. Irena Ferencek, Tešanovci 13
Tel. št.:  02 548 11 59
Rok zbiranja prijav: 31. 5. 2015

Vabljeni k prijavi. Vsem prijavljenim želimo veliko uspeha!

Nepovratna in kreditna sredstva Eko 
sklada za okoljske naložbe
Nadzorni svet Eko sklada je potrdil javna poziva, na podla-
gi katerih bo Eko sklad ponudil skupaj 22 milijonov evrov 
nepovratnih sredstev. Razpisanih je že 2,5 milijona evrov 
za električna vozila, danes pa bo razpisanih še 22 milijonov 
evrov za nove naložbe v ukrepe učinkovite rabe energije 
in rabe obnovljivih virov energije v stanovanjskih stavbah. 
Spodbude bodo namenjene za vgradnjo solarnega ogre-
valnega sistema, vgradnjo kurilne naprave za centralno 
ogrevanje na lesno biomaso, vgradnjo toplotne črpalke, 
priključitev starejše stavbe na daljinsko ogrevanje na 
obnovljiv vir energije, vgradnjo energijsko učinkovitega 
lesenega zunanjega stavbnega pohištva, toplotno izola-
cijo fasade in strehe, vgradnjo prezračevanja z vračanjem 
toplote odpadnega zraka, gradnjo ali nakup pasivne oz. 
skoraj nič energijske stanovanjske stavbe in celovito ob-
novo starejše stanovanjske stavbe, nakup stanovanja v 
tri in večstanovanjski stavbi, prenovljeni v pasivnem ozi-
roma skoraj nič energijskem razredu. Višina spodbude je 
pri večini ukrepov, za katere je mogoče dodeliti nepovrat-
na sredstva, omejena na 25 % priznanih stroškov naložbe, 
hkrati pa je določena omejitev v nominalnem znesku.  
Hkratna pridobitev ugodnega kredita in nepovratnih 
sredstev Dodatna ugodnost, ki jo bo Eko sklad ponudil 
investitorjem občanom tudi v letošnjem letu, je možnost 
najema ugodnega kredita ob hkratni pridobitvi nepovrat-
nih sredstev za naložbe, ki lahko združujejo enega ali več 
različnih ukrepov, ki jih Eko sklad sofinancira. Obrestna 
mera kreditov je trimesečni EURIBOR + 1,5 %, efektivne 
obrestne mere pa so objavljene v besedilu javnega poziva 
51OB14, ki bo veljal še do 15. septembra, razpisana sredstva 
pa so povišana za 6 milijonov evrov. Vsi javni pozivi so 
objavljeni v Uradnem listu RS in na spletnih straneh Eko 
sklada www.ekosklad.si , kjer je na voljo tudi dokumen-
tacija za prijavo.
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Čistilna akcija v občini Moravske Toplice v letu 2015
V soboto 28. marca 2015 smo spet imeli čistilno akcijo. Naj-
prej bi se radi zahvalili vsem, ki ste se vabilu na čistilno ak-
cijo odzvali in prispevali nekaj svojega prostega časa, da bo 
naše okolje lepše. Letos se je čistilne akcije udeležilo 1070 
prostovoljcev, kar je precej več kot lansko leto, ko jih je 
bilo 995. V Sebeborcih so se akciji pridružili tudi učenci, ki 
obiskujejo Osnovno šolo Puconci, ki so s tem nadomeščali 
prost dan za 2. januar 2015. Že v petek, dne 27.03.2015 so 
kljub dežju očiščevalno akcijo izvedli otroci iz vrtca Mart-
janci, v ostalih vrtcih pa so jo z urejanjem okolice vrtcev 
izvedli v ponedeljek, dne 30. marca 2015.
Naselje z največjim številom udeležencev glede na število 
prebivalstva je naselje KRNCI (52 udeležencev oz. 87 % ude-
ležba). Naselje z največjim številom udeležencev na čistilni 
akciji pa je naselje FILOVCI s 173 udeleženci čistilne akcije. 
Obe naselji bosta prejeli nagradne bone v vrednosti 500 EUR.

Zap.
št. Naselje Št. udeležencev 

2014
Št. udeležencev 

2015
Št. prebivalcev 

naselja
Št. udeležencev/št. 
prebivalcev naselja

1 ANDREJCI 15 19 201 0,09
2 BERKOVCI 24 23 49 0,47
3 BOGOJINA 77 79 543 0,15
4 BUKOVNICA 13 15 42 0,36
5 ČIKEČKA VAS 15 22 83 0,27
6 FILOVCI 170 173 476 0,36
7 FOKOVCI 32 50 185 0,27
8 IVANCI 48 49 252 0,19
9 IVANJŠEVCI 16 20 35 0,57
10 IVANOVCI 28 25 135 0,19
11 KANČEVCI 18 22 61 0,36
12 KRNCI 62 52 60 0,87
13 LONČAROVCI 31 31 62 0,50
14 MARTJANCI 15 40 564 0,07
15 MLAJTINCI - LUKAČEVCI 55 57 277 0,21
16 MORAVSKE TOPLICE 32 27 764 0,04
17 MOTVARJEVCI 35 42 162 0,26
18 NORŠINCI 61 80 259 0,31
19 PORDAŠINCI 16 14 48 0,29
20 PROSENJAKOVCI 30 46 189 0,24
21 RATKOVCI 41 40 52 0,77
22 SEBEBORCI 64 45 501 0,09
23 SELO 21 16 274 0,06
24 SREDIŠČE 11 15 54 0,28
25 SUHI VRH 24 35 127 0,28
26 TEŠANOVCI 20 29 378 0,08
27 VUČJA GOMILA 21 4 281 0,01

995 1070 6114
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Za potrebe akcije je Občina Moravske Toplice nabavila 
vreče. Vreče napolnjene z odpadki so se odlagale na zbirna 
mesta, od koder jih je v CERO Puconci odpeljalo Javno ko-
munalno podjetje Čista Narava.

Sodelujoči so na dan akcije pobrali naslednje odpadke:

gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest 360 kg

mešani komunalni odpadki 6.340 kg

kosovni odpadki 3.740 kg

skupaj 10.440 kg

Po zbranih podatkih je bilo nabranih več kot 10 ton odpad-
kov. Mešane komunalne odpadke so prostovoljci poskušali 
čim bolj ločevati. Čistili so brežine cest, sprehajalne poti, 
brežine vodotokov, okolice vaško - gasilskih domov, poko-
pališč, igrišč in drugih pomembnih objektov v naseljih. 
Opažamo, da je bilo letos zbranih precej več odpadkov kot 
na čistilnih akcijah prejšnja leta. Precej več je bilo pred-
vsem kosovnih odpadkov, kar je verjetno posledica manj-
šega odvoza kosovnih odpadkov iz gospodinjstev. Lansko 
leto 160 kg, letos 3.740 kg. Skoraj enkrat več je bilo tudi 
odvoza gradbenega materiala, ki vsebuje azbest. Lansko 
leto 200 kg, letos 360 kg.

V Središču in Motvarjevcih so odkrili divji odlagališči, v 
Fokovcih pa se na sanirano divje odlagališče na Gospo-
dovem bregu spet vozijo smeti, zato bomo reševanje te 
problematike predali pristojnim inšpekcijskim službam.

V Ivanovcih in Motvarjevcih so ugotovili, da je bilo največ 
smeti ob kolesarskih poteh, torej so pri njih največji one-
snaževalci turisti oziroma kolesarji.

V Moravskih Toplicah in Lončarovcih pa opažajo, da je vse 
manj odpadkov, vendar se še vedno najdejo kakšne odvr-
žene vrečke in plastenke ob cestah. Veseli so, da se pri njih 
zavedajo kako pomembna je čistoča in lepa ter urejena 
okolica.

Zadovoljstvo in navdušenje udeležencev, ki se z akcije vra-
čajo z občutkom, da so naredili nekaj dobrega zase in za 
okolico, vedno znova prepriča, da pri organizaciji čistilne 
akcije vztrajamo vsako leto znova. Kot organizatorji smo že 
odločeni, da bomo čistilno akcijo izvedli tudi v prihodnjem 
letu in bi si iskreno želeli še več udeležencev, zato vas že 
sedaj vabimo, da se nam v naslednji čistilni akciji spomladi 
2016 pridružite v še večjem številu. O izvedbi akcije boste 
pravočasno obveščeni. 

Vsem sodelujočim še enkrat zahvala za prispevek k čistej-
šemu okolju. Še posebej gre zahvala predsednikom svetov 
krajevnih skupnosti in društev, ki so se aktivno vključili že 
v času priprav na čistilno akcijo in seveda na dan čistilne 
akcije, kakor tudi ravnateljici vrtcev za spodbujanje malč-
kov k skrbi za okolje kljub slabemu vremenu. 

Majda LIPIČ PROSIČ

Čistilna akcija »OČISTIMO MARTJANCE«
V Martjancih smo se zbrali ob 8. uri na ŠRC Martjanci na 
čistilni akciji »OČISTIMO MARTJANCE«. Razdelili smo vreče 
in ostale pripomočke za pobiranje smeti, nato pa se razpo-
redili in napotili na določene dele vasi.

Vreče so se polnile z vsem mogočim, kar je ostalo v naravi od 
nevestnih ljudi na območju našega kraja. Na nekaterih me-
stih v naravi smo bili naravnost zgroženi nad tem, kakšna je 
človeška nečimrnost, kaj vse se znajde v naravi, kljub zago-
tovljenim možnostim oddaje in odvoza odpadkov s strani 
komunalnih organizacij. Zagotovo bomo v bodoče takim 
posameznim kritičnim lokacijam morali posvetiti posebno 
pozornost tudi med letom. 
Veseli nas, da so med udeleženci bili tudi naši najmlajši, saj 
naravo moramo ohranjati čisto prav zaradi njih.
Čistilno akcijo je organizirala Krajevna skupnost Martjanci s 
sodelovanjem vaških društev. Ob zaključku smo ugotovili, da 
nas je bilo letos lepo število. Po opravljenem delu smo imeli 
tudi čas za skupno malico in prijetno druženje ter pogovor. 
Veseli nas, da smo skupaj lahko vsaj malo pomagali našemu 
okolju, da užije pomlad v »očiščeni« obleki.
»Skupaj smo najmočnejši!«

 Krajevna skupnost Martjanci

Čistilna akcija v Bogojini 
Gasilci in ostali vaščani Bogojine so čistili zaraščeni jarek
V krajevni skupnosti Bogojina se zavedajo pomena čiste 
narave, zato so se gasilci PGD Bogojina, skupaj z ostalimi 
društvi  v sklopu občinske čistilne akcije v občini Moravske 
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Toplice odločili za lepšo in urjeno vas Bogojino. Tako so v 
soboto, 29. marca imeli čistilni akcijo, kjer so ta dan nabrali 
veliko odpadkov. Ena od skupin gasilcev in ostalih vaščanov 
Bogojine je čistilna obcestni jarek, saj je bil cel zaraščen 
z podrastjem. Čistili in odstranjevali so drevje in veje na 
vaškem jarku v dolžini 500 metrov , pri čemer se je voda iz 
tega jarka steka v Mejični potok. Pri čiščenju jarka so upo-
rabljali žage, sekire in ostale pripomočke. Odpadne veje pa 
so z traktorjem odpeljali na vaško deponijo pred vasjo Bo-
gojina, kjer se načrtuje prvomajski kres. Sedaj, ko se je jarek 
očistil, bo z malo večjim deževjem tok vode večje in bo voda 
hitreje odtekala v Mejični potok in tako bodo s tem ob po-
plavah preprečili, da bi potok poplavljal polja. Čistilne akcije 
se je udeležilo kar lepo število občanov Bogojine. 

J.Ž. 

Čistilna akcija v Kančevcih 
Tudi v Kančevcih smo se v soboto 28. marca 2015 ob 8. 
uri, zbrali pred vaško-gasilskim domom z namenom, da 
po slabem letu dni ponovno očistimo našo vas. Bilo nas 
je 18, ki smo se v dveh skupinah odpravili po vasi, v vseh 
smereh naših sosednjih vasi. Največ odpadkov smo našli  
ob cestah blizu gozdov, predvsem ob makadamski cesti v 
smeri Križevec, ob makadamski cesti v smeri Panovec in ob 
cesti pod Osranskim bregom. Med odpadki je bilo največ 
odpadnih gum in starih kovinski veder. S pobiranjem 
odpadkov smo zaključili že okrog 10. ure, saj se nas je letos 
zbralo precej, kljub majhnemu številu prebivalcev v vasi. 
Najmlajši udeleženec akcije je bil star 7 let, najstarejši pa 
71 let. Odpadke, ki jih je bilo precej smo zbrali pri vaško-
gasilskem domu, od koder jih je odpeljalo javno komunalno 
podjetje Čista narava. Uroš Podlesek

Lovci nabrali kar veliko količino 
odpadnih smeti 
Lovska družina Bogojina se je v soboto, 29. marca vključila v 
občinsko očiščevalno akcijo v občini Moravske Toplice. Člani 
zelene bratovščine so se zbrali pri lovskem domu Bogojina, 
kjer so se med drugim lotili čiščenja  obcestnih jarkov  od 
lovskega doma do vasi Bogojina in proti Bukovnici. Lovci 
so očistili svoj lovski revir za katerega skrbijo, da je narava 

čista in v katerem imajo lov. Očistili so tudi okolico lovskega 
doma, predvsem veje in listje, ki pada ob objektu lovskega 
doma. Od 35 članov lovske družina Bogojina se je čistilne 
akcije udeležilo 15 lovcev. Največ so nabrali smeti plasti-
ke, pločevink in odpadih vej. Nabrane odpadke so zbirali v 
vreče, in podjetje Čista narava Moravske Toplice bo odpadke 
odpeljalo na zbirno mesto za odpadke v Puconce na depo-
nijo. Lovci so zadovoljni, da se v občinsko akcijo vključili kot 
lovci, varuhi narave, kajti opažajo, da se še vedno najdejo po-
samezniki, ki onesnažujejo okolje. Nad čistilno akcijo je bdel 
gospodar Lovske družine Bogojina Slavko Gašparič. Sicer pa 
čaka člane zelene bratovščine skozi letošnje leto še kar nekaj 
akcij, za varovanje narave in živali,  lotili se bodo popravila 
lovskih prež, letno pa z hrano zalagajo tudi krmišča, ki so 
postavljena za hranjenje divjih živali na celotnem lovskem 
revirju Lovske družine Bogojina. J.Ž.

Lovci so puške pustili v lovskem domu 
in so čistili naravo  
Tudi člani Lovske družin Mlajtinci v Občini Moravske Toplice 
so aktivni in ne držijo križem rok, kajti zavedajo se pomena 
čiste narave in življenja v njej. Tako so se v soboto, 29. marca, 
udeležili občinske čistilne akcije, kajti s svojim prispevkom 
in delom so dokazali, da jih poleg lova, zanimajo tudi osta-
le aktivnosti, ki se na področju varovanja narave odvijajo 
v občini.  Čistilne akcije se je udeležilo sedemnajst članov 
zelene bratovščine. Lovci so s svojim prispevkom dali lepši 
ugled krajev, saj so čistili obcestne jarke, nabirali plastiko 
in ostale odpadke, ki so bili odvrženi v gozdu. Z dobro voljo 
in lovskim navdihom so akcijo uspešno sklenili, z želijo, 
da bi bilo v prihodnje odpadkov v naravi čim manj. Lovci 
pozdravljajo vsakoletno občinsko čistilno akcijo, a v isti sapi 
poudarjajo, da so oni s tovrstnimi čistilnimi akcijami začeli 
pred dobrimi tridesetimi leti. Lovci se vsako nedeljo zberejo 
in srečajo pri njihovem lovskem domu v Mlajtincih, kjer prav 
tako pripravljajo delovne čistilne akcije. V Lovske družine 
Mlajtinci je vključenih 20 članov iz Občine Moravske Toplice 
in bližnjih krajev. Povprečna starost lovcev je 57 let. Lovci pa 
se že sedaj pripravljajo na visok jubilej društva, in sicer bodo 

Lovci LD Bogojina na čistilni akciji

AKTUALNO
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počastili 70-letnico delovanja društva, ki bo naslednje leto. 
Vodja lovske čistilne akcije je bil Aleksander Lepoša st., ob 
pomoči gospodarja Aleksandra Lepoše ml. in predsednika 
Jožeta Horvata. Letošnje lovske čistilne akcije se je udeležila 
tudi najmlajša lovka Anja Lepoša, doma iz Noršincev, ki je 
lani opravila lovski izpit, letos pa je še prestala lovski krst, 
kateri je bil 8. marca v lovskem domu Mlajtinci.

J.Ž.

Župan posadil lipo  
Župan  občine Moravske Toplice Alojz Glavač  je ob koncu či-
stilne akcije skupaj z direktorjem JKP Čista narava Brankom 
Šrokom, pri čistilni napravi v Lukačevskih posadil lipo ob 
ribniku v mestnem parku. S tem sta podprl akcijo »Človek 
posadi - čebela opraši«. Namen akcije v organizaciji Čebe-
larske zveze Slovenije, da  se v Sloveniji na javnih površinah 
kot so različni parki, zelenice, drevoredi, sadijo medovite ra-
stline ter da občine sprejmejo odlok, ki bi to zagotavljal. 
S tem bi dokazali, da je občinam mar za kranjsko sivko in 
ohranjanje kulturne krajine, ter skupno zavzemanje za sa-
ditev avtohtonih medovitih rastlin, ki čebelam kot tudi dru-
gim opraševalcem nudijo vir medičine in cvetnega prahu. 

Ekologi brez meja  
Ljubljana, 20. april 2015 - Plan B za Slovenijo je mreža 31 
okoljskih nevladnih organizacij, ki je ob Mednarodnem dne-
vu Zemlje sestavila seznam stvari, ki jih vsak od nas lahko 
naredi za okolje, ob enem pa ne spreminja bistveno svojega 
življenjskega sloga. Izberite eno ali več točk, ter jih v enem 
letu skušajte vtkati v svoj vsakdan, svoj odnos do okolja ali 
jo naredite vsaj enkrat. V Planu B se zavedajo, da so med 
predlogi tudi takšni, ki so mogoče že postali vaša navada. 
A vedno lahko dodate še kakšno, ne da bi svoj življenjski 
slog hipoma preobrnili na glavo, kajne? In ravno te, ki so 
trajn(ostn)e, so največ vredne. 

Hrane ne meči stran
• Uživaj hrano, ki je pridelana lokalno, ekološko in pravično 

ter je sezonska (samooskrba z vrtički, zeleni zabojčki itd.).
• Vklopi domišljijo in ostanke hrane uporabi za nov obrok, 

ostanke sadja in zelenjave pa za smutije ali marmelade.
• Izdelaj tedenski jedilnik in hrano kupuj z nakupovalnim 

listkom.
• Uvedi veganski/vegetarijanski dan v tednu. Iz živali pri-

delamo 10-krat manj hrane, kot je le-te pojedo.
• Avto je velikokrat nujno zlo, a ne obupaj
• Uporabljaj nemotorizirane oblike prevozov (peš, kolo, ski-

ro) na krajše razdalje do 5 km in javni potniški promet ali 
kombinacijo obojega. Tudi v slabem vremenu se da.

• Redno preveri in ustrezno napolni zračnice na avtomobi-
lu. Redno ga servisiraj in uporabljaj kakovostno olje. Tako 
lahko znatno zmanjšaš porabo goriva.

• Ne pozabi na t.i. carpooling - souporabo: več ljudi v avtu = 
manjši ogljični odtis.

• Z učinkovito vožnjo vplivaš na znižanje porabe goriva pri 
prevozu z osebnim avtomobilom.

Brez energije ne gre, lahko pa je zelena
• V gospodinjstvu varčuj s pravilno rabo naprav (ugasni 

pečico 10 minut pred koncem peke, v zamrzovalnik po-
stavi le ohlajeno hrano …).

• Ne nameščaj lučk na vrtovih in fasadah hiš, saj ponoči vsi 
spimo in jih nihče ne vidi.

LJUDJE IN DOGODKI



8   : : : : : : : : : :  Lipnica - 8. maj 2015

LJUDJE IN DOGODKI 

• Preklopi na zeleno elektriko in podpiraj obnovljive vire 
energije. Če tvoj dobavitelj tega na podpira, preprosto 
preklopi na drugega.

• Računalnike lahko uporabljaš tudi drugače
• Informiraj se o pomenu odprtokodnih pristopov v 

računalništvu in informatiki, ki spodbujajo trajnostno 
rabo virov.

• Rabljeno računalniško opremo oddaj v zbirni točki 
dejavnosti Računalniki za socialno ogrožene.

• Postani odgovoren potrošnik
• Kupi le stvari, ki jih res potrebuješ.
• Podpri lokalne proizvajalce in pridelovalce ali kupuj izdel-

ke pravične trgovine.
• V čim večji meri uvedi samooskrbo in nakupuj le kvali-

tetne izdelke, ki trajajo.
• Podpri proizvajalce in blagovne znamke, ki upoštevajo 

načela okoljske in družbene odgovornosti.
• Dosledno uporabljaj vrečke za večkratno uporabo.
• Odpovej se predmetom za enkratno uporabo.
• Izberi izdelke z manj ali brez embalaže.
• Podari, prodaj ali menjaj stvari, ki jih ne potrebuješ več.

Ko odpadki že nastanejo
• Odpadkov ne odlagaj v naravo - to je kaznivo. Če imaš že 

naložene v avtu, jih raje preprosto odpelji do najbližjega 
zbirnega centra.

• Dosledno ločuj odpadke, s tem omogočaš njihovo prede-
lavo in manjšo porabo naravnih virov.

• Kompostiraj doma - tako v največji meri zmanjšaš 
količine svojih odpadkov, znižaš stroške odvoza in dobiš 
odlično gnojilo za svoj vrt ali lončnice.

Enostavno: aktiviraj se!
• Krajina je pomembna, zato jo spoznaj, varuj, ohranjaj in 

komuniciraj o njej.
• Preveri svoj ogljični odtis.
• Razširi svoje znanje s prebiranjem literature o okolje-

varstvu in trajnostnem razvoju.
• Spodbujaj in sodeluj v trajnostnih in zelenih projektih.
• V prihajajočem letu se udeleži vsaj treh okoljevarstvenih 

dogodkov.
• Pridruži se okoljskim organizacijam in jih podpiraj pri 

njihovih aktivnostih.
• Okoljskim organizacijam nameni 0,5 % dohodnine - tebe 

ne stane nič, njim pa olajšaš delovanje.
• Vsako leto po svojih močeh doniraj eni od okoljskih 

nevladnih organizacij.

Vsebinska mreža Plan B za Slovenijo združuje nevladne ne-
pridobitne organizacije, katerim omogoča lažje in učinko-
vitejše delovanje na področju varstva okolja. Večinoma so 
namreč specializirane za posamezna vsebinska področja 
(podnebne spremembe, ekološko kmetijstvo, trajnostna 
mobilnost, trajnostna energetika, odpadki, varstvo narave 
itd.). Povezani v mrežo Plan B se osredotočajo na vplivanje 
na politike, spremljajo njihovo izvajanje in gradijo sistemski 
dialog z oblastmi ter ostalimi organi na lokalni, regionalni, 
nacionalni in evropski ravni.

Josip BENKO  
(ob 70-letnici smrti)

Pred nekaj tedni  sva se z zelo iz-
obraženim in odkritosrčnim kole-
gam pogovarjala o delu in smrti 
enega največjih prekmurskih 
podjetnikov in politikov, o delu in 
nasilni smrti Josipa Benka (rojen 
je bil v Tešanovcih 3. julija 1889, v 
sedanji moravskotopliški občini, 
umorjen pa 15. junija 1945 na po-
kopališču v M. Soboti;  kjer je tudi 
pokopan. Zakaj je bil ustreljen, 
pravzaprav ne vemo točno še da-

nes, čeprav bi to morali zvedeti že zdavnaj.  Odgovor na to 
vprašanje in na druga podobna ugibanja  nam ni dal niti 
simpozij v zvezi z njim, ki ga je organizirala Občina Mora-
vske Toplice v mesecu septembru 2005. Kakorkoli že, le-ta 
mu je poleg vsebinsko dokaj bogatega znanstvenega po-
svetovanja  dala postaviti blizu nekdanje njegove rojstne 
hiše v Tešanovcih tudi lep spomenik (avtor doprsnega kipa 
je akad. kipar Ferenc  Király iz Lendave). Prekrasen pomnik  
obdaja  majhen, a lepo vzdrževan park, ki daje spodnjemu, 
vzhodnemu predelu vasi pečat urejenosti in na ta način s 
ponosom obuja spomin na pomembneža, ki je v tem kraju 
tudi odraščal. Žal le, da ga obišče malo ljudi. Dobro pa je, da 
je blizu glavne ceste M. Sobota-Lendava, ki pelje skozi vas; in 
tako tiste najbolj radovedne opozori nase, da se ob drugem 
»mimovozu« ustavijo in si spominsko znamenje ogledajo. 
Zakaj torej ob dobrem delu tudi smrt?! Na začetku pisanja 
namreč omenjam svojega znanca predvsem zategadelj, 
ker mi je v pogovoru med drugim navrgel, da pravzaprav  
povojna  slovenska oblast (ali pa jugoslovanska, kakor že 
hočete) ni imela nobenega pravega povoda za to, da ga 
je dala ubiti. Zakaj torej umor? Kdo so krivci zanj? Znanec  
mi je rekel: »Krivi so bili sovražniki ljudstva in dobrih ljudi; 
in - žal - sovražniki samih sebe.  Česar pa se niso zavedali. 
Josip Benko je namreč – če je seveda verjeti njegovim so-
dobnikom in tovarniškim delavcem – gmotno podpiral vse: 
svoje delavce v tistih težkih vojnih časih, pa tudi partizane 
in osvajalce Madžare. Skratka, podpiral je veliko večino So-
bočanov in njihovih družin, a tudi vse tiste, za katere morda 
ni niti točno vedel, kaj hočejo, za kaj se ženejo, zakaj gredo 
v morijo.« Naglas mu nisem odgovoril, sam pri sebi pa sem 
takole razmišljal: prav gotovo je vedel, a odločati se prav in 
po vesti človeku s takimi gmotnimi, političnimi, verskimi, 
društvenimi in drugimi vplivi, ravnati pošteno in pravično, 
je bilo v vojni, ki prej omenjenih vrednot ni poznala in ne 
priznavala, je bilo skoraj nemogoče.  In to vsem, ne le Benku, 
ki je bil v mnogo čem nad drugimi. 
Eden največjih Sobočanov, eden največjih industrialcev v 
mestu, v pokrajini in zunaj nje med obema vojnama ob kon-
cu le-te ne bi smel biti ubit. Že zaradi razlogov, ki sva jih 
imela v mislih z mojim kolegom, ne. Najbrž je moral umreti 
le zategadelj, ker je bil podjeten, deloven, uspešen. Zaradi 
teh lastnosti tudi bogat in daleč naokrog, celo v tujini,  znan 
in cenjen.  Tovarna, ki jo je zasnoval in ki so mu jo v povojnih 
časih zasegli, je bila zgledna predhodnica kasnejše KIK »Po-
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murke«.  Le-ta je zrasla, tako so nam mlajšim rodovom po 
vojni začeli razlagati, na temeljih Benkove mesnice.
Toda v naši deželi je že tako: če si uspešen, podjeten in pre-
možen, si sumljiv, nisi vreden zaupanja. Zato je bila uspe-
šna Benkova tovarna zapisana smrti. In kasneje celó njena 
veliko večja naslednica KIK »Pomurka« Murska Sobota. Bog 
se usmili tistih, ki so njunima vodjema – Benku in kasneje 
(posredno)  tudi Gustiju Grofu – uspešnima gospodarstve-
nikoma in podjetnikoma, povzročili gorje in na koncu tudi 
smrt. Smrt tudi tovarnama, uspešnima, odličnima, za svoje 
čase med najboljšima v svoji branži daleč naokrog.      
S simpozijem o Josipu Benku smo v naši občini pred dese-
timi leti, pa z zbornikom, ki je izšel naslednje leto (2006), 
tega našega rojaka, tega pomembnega človeka na področju 
živilske panoge ponovno postavili na piedestal, ki mu je v 
naši pokrajini pripadal med obema vojnama in ki mu – sim-
bolično - pripada še danes.  Zato ni čudno, da uvod v zbornik 
takratni župan Franc Cipot  naslovi z Josip Benko ponovno 
naš občan, prispevek pa v tem smislu tudi zaključi. Namreč  
s pomenljivim stavkom: »S postavitvijo doprsnega kipa v na 
novo urejenem Benkovem parku v Tešanovcih, posthumno 
proglasitvijo za častnega občana Občine Moravske Toplice 
ter izdajo tega zbornika je Josip Benko postal ponovno naš 
občan, dobiva pa vse bolj primerno mesto tudi v prekmurski 
pretekli zgodovini.«               
Pravzaprav je s tem postavil tudi neke vrste zahtevo Mestni 
občini Murska Sobota in pomurski metropoli, da se na po-
doben način oddolži temu medvojnemu podjetnežu (npr. z 
mednarodnim simpozijem, večjezičnim zbornikom,  morda 
celo z imenom vsega področja nad Lendavsko cesto –sever, 
ki naj bi se v naslednjih letih moderno oblikovalo). To ne bi 
bil le veličasten poklon Josipu Benku, temveč vsaj še dvoje: 
opravičilo vojnih komunističnih oblastnežev soboškemu 
meščanu za uboj, mladim pa spodbudo, da se zgledujejo po 
njem v podjetnosti in vsestranski družbeni angažiranosti. 
In da se mu v vsem dobrem skušajo približati.

Jože VUGRINEC 

Mladinsko društvo Tešanovci aktivno v 
letu 2015  
Mladinsko društvo Tešanovci aktivno deluje v letu 2015 tako 
v lokalnem okolju, kot tudi izven lokalnega okolja.
V začetku leta, februarja, se je predstavnik in član društva 
Mladinsko društvo Tešanovci Luka Perš udeležil posveta 
Zveze podeželske mladine Slovenije v Libojah, kjer smo 
se dogovorili o smernicah društva za leto 2015. V mesecu 
marcu se je isti predstavnik društva MD Tešanovci udeležil 
v Zgornji Jablanici, kjer smo skupaj s ostalimi predstavniki 
potrdili delo zveze v letu 2014 in potrdili načrt dela za leto 
2015.
V mesecu marca smo izvedli vsako letni občni zbor, kjer 
menjali tudi vodstvo v Mladinskem društvu Tešanovci. Bivši 
predsednik Simon Kardoš se je preselil na mesto blagajnika, 
medtem ko je predsednik društva postal Luka Kardoš, nje-
gov podpredsednik pa je postal Luka Perš. Bivšemu predse-
dniku se zahvalimo za dosedanje delo, sam pa je obljubil, 
da bo še bolj aktiven kot je bil prej.

Luki pa želimo čim več uspehov in veselih dogodkov še 
naprej. Sam kot ostali člani se bomo trudili, da bomo še 
naprej prinašali veselje v lokalno skupnost. To bomo poka-
zali z prireditvijo Kmečke igre, ki jo bomo izvedli 30.5.2015 v 
Tešanovcih. Že sedaj vsi veselo vabljeni.

Luka Perš

Mladinsko društvo Tešanovci osvojilo 
drugo mesto na kvizu Mladi in 
kmetijstvo  
Tudi letos so se člani MD Tešanovci udeležili regijskega kviza 
Mladi in kmetijstvo, ki je potekalo v prostorih kmetijskega 
gozdarskega zavoda Murska Sobota. Tokrat smo nastopali s 
tremi ekipami. Prvo  ekipo so zastopali Adela Pintarič, Aneja 
Žnidarič in Luka Perš. Drugo ekipo so zastopali Mojca Mu-
tvar, Selena Tivadar in Daša Torok. Članice tretje ekipe so bile 
Melani Ferencek, Sandra Dervarič in Naja Belec.

Svoje poslanstvo smo opravili več kot odlično, saj so vse eki-
pe bile v vrhu do konca kviza. Tako sta se v finalu uvrstili dve 
naši ekipi, ki pa sta morali v finalu priznati premoč dekletom 
iz Svetega Jurija ob Ščavnici, ki so se tako kot lani zasluženo 
veselile osvojitve prvega mesta.
Mojca, Selena in Daša so na koncu osvojile drugo mesto. 
Najbolj zanimiva ekipa kviza, ki so jo sestavljali Adela, Ane-
ja in Luka so osvojili tretje mesto, medtem ko je Melani, 
Sandri in Naji za las zmanjkala uvrstitev v finale in so na 
koncu osvojile četrto mesto. Vsem tekmovalcem še enkrat 
čestitamo. Luka Perš

Zaključna prireditev festivala Turizmu 
pomaga lastna glava
V torek, 21. 4. 2015, je v Mercatorjevem centru potekala za-
ključna prireditev festivala Turizmu pomaga lastna glava, ki 
so se je udeležila tudi ekipa učencev OŠ Fokovci in navdušila 
s svojim predlogom in predstavitvijo turistične ponudbe.
Gre za projekt, ki ga razpisujeta Turistična zveza Slovenije 
in Zavod RS za šolstvo.  V tem šolskem letu sta razpisa-
la festival na temo ZGODBE TURIZMA. Učenci turističnih 
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podmladkov ali krožkov iz kar 110 osnovnih šol so s pomo-
čjo mentorjev napisali projektne naloge, svoje turistične 
zgodbe pa  predstavili na osmih turističnih tržnicah marca 
in aprila v večjih Mercatorjevih centrih po Sloveniji. Eki-
pa OŠ Fokovci se je marca udeležila festivala z zgodbo Ko 
ovcam postane dolgčas ali Kako je nastal gorički jogurt. 
Predlog turistične ponudbe, ki so ga oblikovali, vključuje 
različne lokalne ponudnike (sirarno, čebelarja, čokoladni-
co, vinotoče, turistično kmetijo, sadjarja …), jih povezuje v 
skupno zgodbo in skupno turistično ponudbo, hkrati pa 
ponuja tudi nove ideje za nadgradnjo v prihodnosti  in ide-
je za učinkovito promocijo. Za izdelani predlog so prejeli 
zlato priznanje in še eno posebno priznanje za najboljšo 
turistično nalogo ter se uvrstili na zaključno prireditev. 
Na zaključni prireditvi  je 35 najboljših ekip predstavilo 
svoje turistične ideje, programe, animacije, spominke, pro-
mocijske materiale in še bi lahko naštevali. Zbralo se je več 
kot štiristo učencev  in mentorjev iz vse Slovenije. Prisotne 
so nagovorili minister za gospodarski razvoj in tehnologi-
jo Zdravko Počivalšek, predstavnica javne agencije SPIRIT 
Slovenija – sektor za turizem Livija Kovač Kostantinovič  in 
predsednik Turistične zveze Slovenije Peter Misja ter vsi 
izrazili navdušenje nad izvirno predstavljenimi zgodbami, 
ki  lahko uspešno dopolnijo lokalno turistično ponudbo, 
predvsem pa omogočajo nepozabna doživetja domačim in 
tujim turistom. Strokovna komisija je izbrala 12 najboljših 
stojnic.  Še posebej so navdušile ekipe prekmurskih šol, saj 
so se uvrstile na prva tri mesta in si prislužile kar nekaj 
posebnih priznanj. Med njimi je bila tudi skupina OŠ Fo-
kovci (Vanesa Nemet, Maja Vukan, Kaja Baša, Kaja Fartek, 
Saška Gaal, Niko Car, Franc Lukač, Tilen Prelič in Denis Ger-
gorec), ki je prejela priznanje za najboljšo kostumografijo 
in zasedla skupno prvo mesto. Turistična dogodivščina, 
ki gradi na zgodbi o izgubljeni drobnici, torej prepričljivo 
vabi na obisk Goričkega, ki ga je mogoče aktivno doživeti 
skozi »kreativno kulinariko«, športne aktivnosti in poseben 
velnes. 
Resnično lahko upamo, da bo katera od idej pomurskih šol 
padla tudi na plodna tla in dala svoj prispevek razvoju in 
promociji pomurskega turizma, ki lahko z malo domišljije 
in kreativnosti ponudi, kot smo videli na festivalu, zares 
veliko. 

Velikonočni pogrinjek v hotelu Vivat v 
Moravskih Toplicah
Razstava pirhov in velikonočnih dobrot 
Članice in člani Društva upokojencev Moravske Toplice so 
dali na ogled velikonočni pogrinjek z domačimi dobrotami, 
razne ročne izdelke iz naravnih materialov, ki so jih razsta-
vili  samo za obiskovalce in goste hotela Vivat Moravske 
Toplice. Prav gotovo so velikonočni prazniki še posebna 
priložnost, ko se na mizo postavi velikonočni pogrinjek 
z vsemi domačimi dobrotami. Tako lepo navado in gesto 
že vrsto let z roko v roki do turistov  in gostov v Zdravi-
liškem kompleksu Moravske Toplice, predvsem v hotelu 
Vivat Moravske Toplice, Društvo upokojencev Moravske 
Toplice predstavi velikonočni pogrinjek, oziroma razstavo 
pirhov in velikonočnih dobrot. Ta lep dogodek se je zgodil 
v soboto, 4. aprila, ko so se v avli hotela Vivat Moravske 
Toplice predstavile članice in člani društva upokojencev, 
ko so razstavili izdelke in dobrote, ki so jih pridelali sami 
na območju občine Moravske Toplice. Tako je bil velikonoč-
ni pogrinjek za vse obiskovalce pravo presenečenje, kajti 
ponujali so šunko, domači rženi kruh, potice, pecivo, hren 
domači vrtanki, pirhe, ki so bili izdelani v različnih tehnikah, 
ki se nesejo k blagoslovu in na Veliko noč se vse te dobrote 

Člani in članice Društva upokojencev Moravske Toplice ob velikonočnem 
pogrinjku v hotelu Vivat Moravske Toplice.

V hotelu Vivat Moravske Toplice je zadišalo po prekmurskih dobrotah. 
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zaužijejo.  V sklopu razstave so še ponujali domače odlična 
vina predelana na območju občine Moravske Toplice, saj 
v občini deluje dokaj dosti vinogradnikov, ki predelujejo 
odlična in vrhunska vina. Predstavili so se tudi domači iz-
delovalci različnih žganih pijač, likerji, sadni likerji, tudi z 
različnimi zelišči, medico, domačo marmelado, med, doma-
če kompote. V Društvo upokojencev Moravske Toplice se 
zavedajo, da so turistična občina, kajti za velikonočne pra-
znike so bili na oddihu ali počitnicah v hotelu Vivat turisti 
iz celotne Slovenije, Avstrije, Nemčije, Švice, Poljske, Češke, 
Ukrajine in Rusije. Čar tega velikonočnega pogrinjka je bil 
v tem, da drugi narodi spoznajo kulinarične posebnosti in 
dobrote občine Moravske Toplice, kar jim je tudi skozi ves 
dan, ko so se predstavljali, tudi povsem uspelo. Vsem, ki 
so se ustavili in poskusili domače prekmurske dobrote so 
jim upokojenci povedali nekaj  besed o pripravi teh jedi za 
velikonočne praznike. Za vsak izdelek so jim povedali kako 
se pridelajo, kakšen material, aroma in način, saj večina teh 
izdelkov ima že več kot 100 letno tradicijo pridelave. Vsi, ki 
so se ustavili ob domačih dobrotah so spoznali prekmursko 
kulinariko in to spoznanje so potem turisti iz vseh koncev 
Evrope ponesli na svoje domove.

J.Ž.

Velikonočna razstava v Prosenjakovcih
V nedeljo, 29. marca so članice rokodelskega društva Vrtni-
ca iz Prosenjakovcev pripravile razstavo pirhov in vezenin z 
motivi velike noči. Letos niso razstavljale le svojih izdelkov, 
ampak so k sodelovanju povabile tudi druge rokodelce, ki 
so se na povabilo množično odzvali.
Na skrbno pripravljeni razstavi smo tako lahko občudovali 
različne vezenine, veliko pirhov, različne izdelke iz papirja 
in testa ter likovne izdelke otrok iz dvojezičnega vrtca Pro-
senjakovci. Razstavo si je ogledalo veliko ljudi in vsi so bili 
enotnega mnenja, da je bila prava paša za oči. 
Članice rokodelskega društva so pohval vedno zelo vesele, 
saj jim dajejo dodatno spodbudo, da bodo tudi v prihodnje 
tako marljive in da bodo tudi v bodoče pripravljale tako 
bogate in zanimive razstave.

Zapisala Bernarda Koroša Pantović

Húsvéti kiállítás Pártosfalván
Március 29-én, vasárnap a pártosfalvi Rózsa kézműves egye-
sület tagjai hímes tojásokból és húsvéti motívumokkal díszí-
tett hímzésekből készítettek kiállítást. Az idén nem kizárólag 
saját alkotásaikat mutatták be, hanem más kézműveseket is 
meghívtak, akik örömmel éltek a lehetőséggel.
A gondosan felépített kiállításon így megcsodálhattunk szá-
mos hímzést, hímes tojást, papírból és tésztából készített 
tárgyakat, valamint a pártosfalvi kétnyelvű óvoda növendéke-
inek rajzait. A kiállítás iránt rendkívül nagy volt az érdeklődés, 
és a látogatók véleménye szerint is szívet-lelket melengető 
látványban volt részük. 
A hímző szakkör tagjai pedig örülnek az elismerő szavaknak, 
mivel ezek további ihletet jelentenek számukra, hogy a jövő-
ben is ilyen gazdag és érdekes kiállításokat szervezzenek. 

Lejegyezte Koroša Pantović Bernarda

Upokojeni  pomožni mariborski 
škof msgr. dr. Jožef Smej prejemnik 
madžarskega državnega odlikovanja 
Viteški križ za zasluge
Med pomembne duhovnike v Cerkvi na Slovenskem prav 
gotovo sodi rojak iz Bogojine, upokojeni pomožni mari-
borski škof msgr. dr. Jožef Smej, ki je bil rojen 15. februarja 
leta 1922 v kmečki družini v Bogojini v Prekmurju. Lansko 
jesen je namreč v svoji rojstni župniji med svojimi rojaki v 
župnijski cerkvi Gospodovega Vnebohoda v Plečnikovi go-
lobici v Bogojini praznoval častitljivo železno mašo, to je 70 
let mašništva, kar je redek primer med slovenskimi škofi. 
Dr. Jožef Smej je ljudsko šolo obiskoval v Bogojini, pozneje 
gimnazijo v Murski Soboti. Po maturi se je vpisal na me-
dicinsko fakulteto v Ljubljani, da bi postal zdravnik, a le za 
malo časa, kajti odločil se je, da bo postal duhovnik. Tako 
je bil  nekaj časa njegov krog življenja Bogojina& Maribor, 
kajti študij bogoslovja je začel v Mariboru in to prav v času 
druge svetovne vojne. Študij je dokončal leta 1944 v Sombo-
telu v središču Železne županije na Madžarskem, kjer je bil 
posvečen za duhovnika. Tam se je tudi naučil madžarskega 
jezika, kar mu je v življenju vsekakor veliko krat prav prišlo. 
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Kot dušni pastir je deloval v župniji Dokležovje, Turnišče in 
Murska Sobota.  Leta 1969 ga je takratni mariborski škof 
Maksimiljan Držečnik povabil na sedež nadškofije Mari-
bor, kjer je ostal vse do danes. Tam je dobival vedno nove in 
nove zadolžitve, kot sodelavec pri cerkvenem sodišču, bil je 
ravnatelj škofijske pisarne, prošt stolnega kapitlja. Dokto-
riral je s tezo »Pastoralna dejavnost Ivanocyjevega kroga«, 
pozneje je postal naddekan, predavatelj madžarskega jezika 
na oddelku Teološke fakultete in generalni vikar. 23. maja 
leta  1983 je bil imenovan in posvečen za škofa, v sedanji 
nadškofiji Maribor. Dr. Jožef Smej je od leta 2009 upokojen 
kot pomožni mariborski škof, a kljub visokim letom starosti 
še vedno dejaven. Skratka dr. Jožef Smej je vsestranska oseb-
nost v Cerkvi v Sloveniji. Je škof, duhovnik pisatelj, pesnik, 
prevajalec in cerkveni zgodovinar. Med drugim je sodeloval 
pri prevajanju Zakonika cerkvenega prava, Svetega pisma 
Stare in Nove zaveze. Navkljub visokim letom življenja je še 
vedno oznanjevalec vere, kajti njegov glas je jasen in vseka-
kor seže vsakemu do dna srca. Škof dr. Jožef Smej je ponesen, 
da se je učakal 70 – letnice maševanja in obhajal železno 
mašo. Vse kar je dr. jožef Smej dobrega naredil v svojem dol-
goletnem življenju, kar so uvideli tudi na Madžarskem, kajti 
Vlada sosednje države Madžarske želi dr. Jožefu Smeju po-
deliti državno madžarsko odlikovanje Viteški križ za zasluge. 
Madžarsko Veleposlaništvo s sedežem v Ljubljani je namreč 
letos 6. marca Ministrstvu za zunanje zadeve naslovilo in 
posredovalo noto, pri čemer noto prosi za soglasje Vlade 
Republike Slovenije za podelitev madžarskega državnega 
odlikovanja. Sicer pa je Vlada Slovenije na eni od zadnjih 
svojih sej k tej vlogi dala pozitivno mnenje, da dr. Jožefu 
Smeju, upokojenemu pomožnemu mariborskemu škofu s 
strani Madžarske Vlade podeli visoko državno odlikovanje 
Viteški križ za zasluge. Tako se želi Vlada Madžarske z odliko-
vanjem oddolžiti za njegove zasluge za madžarsko literatu-
ro v Sloveniji in za delovanje na področju literature pisanje 
v madžarskem jeziku v Sloveniji in ohranjanju ter širjenje 
vere v Prekmurju tudi med madžarsko govorečimi verniki v 
narodnostno mešanih župnijah. 

Jože Žerdin 

Velikonočni pohod
Kljub vetrovnemu vremenu in nekaj vmesnim snežinkam se 
je 9. Velikonočnega pohoda udeležilo 50 pohodnikov. Osem 
kilometrska proga je bila zelo lepo prehodna. Pohodniki so 
bili deležni tudi dokaj lepe in obširne lokalne zgodovinske 
predstavitve ob sami poti, za katero je tudi letos poskrbel 
član društva Ceker Fokovci Tihomir Kržanko. Pohodniki so si 
lahko ogledali še neraziskane stare gomile, lisičje luknje, sta-
ro vilo z imenom VILA MOJ MIR in še marsikaj. Pot  nazaj je 
bila lažja zaradi postojanke, kjer so se pohodniki okrepčali z 
odličnimi dobrotami. Na koncu je sledila še malica. Društvo 
je izreklo posebno pohvalo za najmlajše člane, ki vsako leto 
izdelajo simbolično darilo, letos je to bil leseni zajček. Va-
bljeni tudi letos na pohod, ki ga prireja KTD Ceker Fokovci.

Blagoslov butar in zelenja v župniji 
Bogojina
V župniji Bogojina so blagoslovili pet butar z zelenjem in 
cvetjem
Tudi v župniji Bogojina so se verniki na cvetno nedeljo, 
29. marca zbrali pri jutranji sveti maši. V tej župniji že od 
nekdaj na cvetno nedeljo h župnijski cerkvi Gospodovega 
Vnebohoda verniki prinašajo zelenje in manjše spletene 
butare. Tako so se verniki iz celotne župnije najprej zbrali 
pod župnijsko cerkvijo pri tamkajšnjem verskem znamenju 
pri Pili, kamor so verniki iz Bogojine, Strehovcev, Bukovnice, 
Filovcev in Ivancev prinesli spletene butare, katere so položili 
k znamenju. Verniki pa so se zbrali okrog znamenja s šopki 

Škof dr. Jožef Smej bo prejel madžarsko državno odlikovanje Viteški križ za 
zasluge

Blagoslov butar in zelenja v župniji Bogojina.
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Razstava lončarske posode v Bogojini.

zelenja in cvetja v rokah, kjer je bila najprej krajša verska slo-
vesnost z blagoslovom butar in zelenja, katere je blagoslovil 
domači župnik Stanko Zver, ob navzočnosti diakona Andreja 
Lažeta. Domači cerkveni pevski zbor je ob tej priložnosti za-
pel nekaj cerkvenih pesmi. Po blagoslovu so se vsi skupaj v 
procesiji podali v cerkev, najprej so šli v ministranti s križem, 
dušna pastirja, možje so nosili butare, pevci in ostali verni-
ki. Ko so prišli do cerkve so možje cvetoče butare položili 
v posebno stojalo, nato pa je sledila zahvalna sveta maša 
v čast cvetni nedelji. Tako so verniki župnije s tem lepim 
dogodkom zaznamovali cvetno nedeljo in blagoslovljeno 
zelenje po sveti maši odnesli na svoje domove. 

J. Ž.

Razstava ročnih del veselih iglarc 
Šivani, kvačkani in vezani izdelki, ki so jih ustvarjale članice 
rokodelske sekcije
Tudi letos so se članice rokodelske sekcije Društva upokojen-
cev Moravske Toplice odločile in na ogled v dvorani vaškega 
doma v nedeljo, 12. aprila pripravila pregledno razstavo 
ročnih del  z šivanimi, kvačkanimi in vezanimi izdelki. Raz-
stavo ročnih del so razdelili na tri sklope in sicer šivanje, 
kvačkanje in vezenje. Letos so šivale na platno in bombaž. 
Našivavale so razne prtičke, prte za na mizo, za na ste-
no. Našivavale so največ cvetne vzorce, veliko pa je bilo 
velikonočnih in božičnih motivov, šivale pa so tudi razne 
živali, cvetje, tihožitje. Na razstavi pa je bila najbolj privlačna 
slika zadnje večerje, katero je našila Anica Glavač. Letos so 
na ogled postavile še izdelane cvetlice - narcise, tulpike, ka-
tere so krasile razstavljene mize vezenin. Na en od miz pa je 
bilo še videti velikonočne izdelke in pirhe, ki so bili narejeni 
v različni tehniki. Delavnice so potekale v zimskem času v 
prostorih Društva upokojencev Tešanovci. Na delavnicah jih 
je največ učila šivati Suzana Malačič, kvačkati pa Erika Koca. 
V rokodelski sekciji, ki deluje že štiri leta in to je bila njihova 
tretja razstava je vključenih 12 članic, največ iz Tešanovcev, 
Bogojine, Filovcev in Strehovcev. Izdelki so nastali v zelo 
kratkem času, saj so bili vsi izdelki narejeni na novo. Ob tej 
priložnosti je Majda Prša napisala priložnostno pesem o de-
lavnicah, v kateri je podrobno predstavile nekaj članic, katere 
so bile najbolj zaslužne, da so bile te delavnice tako uspešno 
končane. Pesem je poimenovala z naslovom Vesele iglarce.

J. Ž. 

Razstava »Pozdrav pomladi«
V soboto, 28. marca 2015, je Turistično društvo Martin 
Martjanci  v dvorani  Vaškega doma Martjanci  pozdravilo 
pomlad. Pripravili smo že tradicionalno razstavo različnih 
izdelkov na temo pomladi in velikonočnih praznikov, ki se 
bližajo. Letos smo povabili tudi vaščanke in vaščane, mla-
de in otroke, da se predstavijo s svojimi izdelki, nastalimi na 
podlagi znanja, domišljije in spretnosti pridnih rok. Kot vsa-
ko leto je tudi letos razstava bila izrazito medgeneracijsko 
obarvana, saj so svoje izdelke postavili na ogled tako otroci 
kot upokojenci in poklicni ustvarjalci.

Zahvaljujemo se prav vsem, ki so se odzvali našemu vabilu, 
še posebej udeleženkam ustvarjalno-rokodelskih delavnic, 
udeležencem delavnic za otroke, Vrtcu Martjanci, Društvu 
upokojencev Murska Sobota ter Kovaštvu Cigüt iz Martja-
nec  za veliko kovinsko jajce, ki je pred vhodom  pri Vaškem 
domu vabilo na ogled razstave. Prav tako se zahvaljujemo 
Jerneju Ferk, samostojnemu podjetniku iz Murske Sobote, 
za čudovito postavitev in okrasitev, s katero smo pričarali 
v naši dvorani oživljanje narave s spomladanskim cvetjem 
in ozelenelimi vejicami vrbe, ki so jih krasila raznobarvna 
velikonočna jajčka, izdelana na različne načine in tehnike. Iz 
Vrtca Martjanci pa so priskakljali velikonočni zajčki.
Bil je čudovit pogled na pisano paleto izdelkov, ki so nastali 
pod pridnimi in spretnimi prsti, ob spomladanskem cvetju 
in zelenju.
Še enkrat hvala vsem za sodelovanje in nasvidenje naslednjo 
pomlad!  

     Turistično društvo Martin Martjanci

Izlet krajanov Noršinec v Logarsko 
dolino 
Po izredno uspešnih vaških igrah v Noršincih, je prišlo do ide-
je, da se za nagrado odpravimo na skupni izlet.
Ideja je morala dozoreti, dobiti primeren termin, izbrati pravo 
lokacijo in šele potem jo je bilo moč udejanjiti. Torej: zamisel 
o skupnem izletu je padla na plodna tla, ker so bili vaščani 
zainteresirani, je bilo treba stopiti v akcijo.
Na turistični agenciji Klas smo povprašali po enodnevnih iz-
letih znotraj Slovenije in se odločili za izlet v Logarsko dolino.
Kot primeren spomladanski termin smo izbrali 18. April, ko je 
vreme  že dovolj toplo in tulipani v polnem cvetju. Začelo se 
je sestavljati seznam zainteresiranih udeležencev izleta.Članice rokodelske sekcije DU Moravske Toplice

LJUDJE IN DOGODKI
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Rekoč: »Za en avtobus jih bo zagotovo.«, smo kot bi trenil imeli 
dva.
Tako se nas je v soboto, 18. aprila, na ne ravno sončen dan,  na 
pot odpravilo 90 vaščanov in prijateljev, ki so bili v pomoč pri 
izvedbi vaških iger.
Pot nas je vodila po avtocesti preko Štajerske do Logarske doli-
ne, kjer smo se kljub hladnemu vetru in sneženju odpravili do 
slapu Rinka, čigar šumenje in pršenje je navdušilo vse pričujoče. 
Nekaj posnetkov s fotoaparati, še pogled iz »Orlovega gnezda« 
in sestop po kamniti poti nazaj do avtobusa, kjer nas je že ča-
kala zaslužena odlična malica. Bilo je vsega, kar ti srce poželi 
in česar so sposobne pripraviti pridne gospodinje, le sira ne.
Zato smo se hočeš, nočeš morali ustaviti še na degustaciji sirov. 
Za to smo izbrali preverjeno lokacijo hotela Palenk, ki so jo dan 
pred nami preverili kar trije predsedniki.
Med sproščenim klepetom in degustacijo se je tudi vreme ne-
koliko ustalilo, zato je bil čas primeren za nadaljevanje poti proti 
Mozirskemu gaju.
Sprehod med cvetličnimi gredicami je bil prijeten, čeprav tuli-
pani še niso bili v polnem cvetju, saj jih je sonce nekoliko pre-
malo ogrelo. So pa zato gredice dopolnjevale domiselne skulp-
ture iz šibja. Kdo ve, morda bo kaj podobnega krasilo tudi našo 
okolico?
Ko smo si nasitili oko in dušo naravnih lepot, je bilo treba na-
sititi še lačne popotnike. V bližnjem gostišču nas je že čakalo 
pozno kosilo oziroma zgodnja večerja po kateri smo se polni 
lepih vtisov in doživetij odpravili proti domu. 
Še postanek na Tepanju, čas za kavico in kratko evalvacijo izleta. 
Vsi se soglasno izrekajo pohvalno in se hkrati že odločajo za 
naslednje podobno doživetje.

    Tanja Trajbarič Lopert

Zaključek projekta Team Olympiad (SI-AT) 
TIC Moravske Toplice je bil projektni partner v projektu Team 
Olympiad, ki se je izvajal v okviru Operativnega programa 
SI-AT 2007-2013, sofinanciran s  strani ESRR ter nacionalnih 

in regionalnih javnih sredstev Slovenije in Avstrije. Projekt 
je trajal od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2015. 
Vodilni partner projekta je bil Olimpijski komite Slovenije – 
Združenje športnih zvez, ki je skupaj s partnerji iz Slovenije 
(Športna zveza Tržič, Športna zveza Slovenj Gradec, TIC Mo-
ravske Toplice) ter partnerji iz Avstrije (Sportunion Kärtnten, 
Caritas Steiermark) izvajal aktivnosti projekta. 
V času trajanja projekta smo z namenom medsebojnega so-
delovanja in povezovanja Slovencev in Avstrijcev v obmejnem 
pasu organizirali nove rekreativne prireditve poimenovane 
Ekipne olimpijade, ki omogočajo udeležbo najrazličnejšim 
ciljnim skupinam. V navedenem obdobju je bilo v Sloveniji in 
Avstriji organiziranih 21 Ekipnih olimpijad, od tega 5 v Pomur-
ju v organizaciji TIC Moravske Toplice s pomočjo zunanjega 
izvajalca – NK Čardo. Ekipne olimpijade smo izvajali v 5 po-
murskih občinah (Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, 
Gornja Radgona, Radenci). Skupno je na območju Pomurja 
bilo prijavljenih 67 ekip, oziroma 497 tekmovalcev. Vsaka eki-
pa je bila nagrajena s praktičnimi nagradami in priznanjem. 
Najboljši so dobili bogate nagrade naših sponzorjev (kopalne 
karte Save Resorts, vstopnice za Pustolovski park, vstopnice 
za Vulkanijo, darilni boni za bowling, izdelki iz Radenske, or-
hideje, športna oprema…)  za kar se jim iskreno zahvaljujemo.
Partnerji projekta smo prepričani, da smo uspeli vse cilje do-
bro opraviti. Ekipnih olimpijad se je v enem letu na skupnem 
območju udeležilo čez 2100 udeležencev, tekmovalo pa je 254 
ekip. Med vsemi tekmovalnimi ekipami je bila najboljša ekipa 
Krnci (541 točk),  za njimi pa PGD Bistrica pri Tržiču (386 točk). 
Med prvih deset ekip se je uvrstila še ena ekipa iz Pomurja, 
ekipa Ne vem iz Gornje Radgone (215 točk). Prvih 15 najboljše 
uvrščenih ekip je prejelo praktične nagrade in priznanja na 
zaključni konferenci, ki je bila konec marca v Celovcu.

Poleg Ekipnih olimpijad je bilo organiziranih še skupno 10 
izobraževalnih delavnic, od tega dve v organizaciji TIC Mora-
vske Toplice v Moravskih Toplicah. Na delavnici »Organizacija 
prireditev« so predstavniki policije, upravne enote, SAZAS-a 
in IPF predstavili, na kaj je potrebno biti pozoren pri organi-
zaciji prireditev in dogodkov, ter katera dovoljenja si je pri 
tem potrebno pridobiti. Na delavnici »Promocija prireditev 
na spletu«  pa sta predstavnica LRF za Pomurje in predstavnik 
iz podjetja NETMEDIA predstavila teoretični in praktični del 
promoviranja prireditev in dogodkov preko spletnih medijev.  
Obe delavnici sta bili zelo dobro obiskani (čez 80 udeležencev 
od skupno 200), saj je tematika vedno aktualna in zanimiva.  
Vsak udeleženec je prejel potrdilo o udeležbi.
V TIC Moravske Toplice smo zadovoljni z rezultati izvedenih 
aktivnosti, saj so  bile vse aktivnosti dobro izvedene in zelo 
dobro sprejete tudi s strani širše javnosti. Uspelo pa nam je 
uresničiti tudi bistvo projekta in s pomočjo športa združiti 
Slovence in Avstrijce. 
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Več o projektnih aktivnostih najdete na povezavi: 
http://www.moravske-toplice.com/sl/vsebina/185/-i-Team-
-Olympiad-/i-

Zakaj nekateri ljudje ne prenašajo mleka?  
(intoleranca laktoze)

Mleko sodi med živila, ki vsebujejo uravnotežena hranila  za 
dobro delovanje telesnih funkcij. Vsebuje beljakovine, maščo-
be, mlečni sladkor, minerale in vitamine. Dober je vir vitamina 
B12. V mleku sta tudi vitamina D in B2.  Vitamin B12 je izje-
mno pomemben za dobro delovanje živčevja in  tvorbo krvi. 
Vključen je v skoraj vse procese presnove.   Tudi vitamin  B2 
je nepogrešljiv v procesih presnove.  Med minerali je še pose-
bej je pomemben kalcij. Namreč kalcij, fosfor in vitamin D so 
odgovorni za čvrste in zdrave kosti. Mleko sodi med živila iz 
katerih se kalcij najbolj izkorišča. Že deciliter mleka  zagotavlja 
med 10 % in 12 % dnevne potrebe po kalciju. 
Smernice zdrave prehrane  priporočajo vsakdanje uživanje 
mleka. Prednost dajejo mleku z manj maščob. 
Nekaterim ljudem prebava mleka dela težave, ki se pojavljajo v 
obliki napenjanja, trebušnih krčev, izpuščanja plinov, driske…..   
Najpogosteje gre za nezmožnost prebavljanja mlečnega slad-
korja (laktoze) in redkeje za alergijo na beljakovine mleka. 
Namreč za prebavo mlečnega sladkorja je potreben encim 
laktaza, ki se nahaja v celicah tankega črevesa. In kaj se do-
gaja z neprebavljenim mlečnim sladkorjem v črevesju? Ne-
prebavljen mlečni sladkor  pritegne nase vodo,  bakterijska 
presnova mlečnega sladkorja pa sprosti čezmerne pline kar 
vodi v  prebavne motnje. 
Kako pogosta je intoleranca laktoze? Večina azijskih narodov 
ne more prebavljati mlečnega sladkorja. Pojav je zelo pogost 
tudi med Afričani in ameriškimi Indijanci. Zaradi tega različni 
svetovalci za prehrano,  ki  informacije črpajo iz alternativne 
prehrane omenjenih ljudstev,  svarijo pred škodljivostjo mleka.   
Med Evropejci je intoleranca redka (2-5 %). Intoleranca laktoze 
je pogostejša med starejšimi ljudmi, kajti izločanje encima 
laktaze se zmanjšuje s starostjo. V redkih primerih je intole-
ranca laktoze prirojena ali se pojavlja pri boleznih prebavil (na 
pr. črevesne infekcije). Prehodno pomanjkanje encima laktaze 
najdemo pri otrocih, najpogosteje po prebolelih črevesnih 
infekcijah.  Pomanjkanje  encima laktaze oziroma intoleranco 
laktoze  bo potrdil  zdravnik z določenimi testi. 
Mlečni sladkor najdemo v mleku, mlečnih izdelkih, pa tudi 
kruhu, pekovskih izdelkih, žitnih izdelkih, instant izdelkih (pire 
krompir, juhe), kolači, keksi, palačinke, prelivi za solate na bazi 
mlečnih izdelkov…. Vsebujejo ga  tudi nekatera zdravila (po-
možna snov). Zato vedno preberimo etiketo na proizvodu, 
kjer je označen tudi vsebnost mlečnega sladkorja (laktoze). 

Fermentirani mlečni izdelki kot so jogurt, kislo mleko, skuta 
in siri vsebujejo manj mlečnega sladkorja kot mleko. Namreč 
v procesu fermentacije, zdravju prijazne bakterije razgradijo 
mlečni sladkor, tako da ga fermentirani izdelki vsebujejo le v 
majhnih količinah. Različni trdi siri vsebujejo mlečni sladkor 
le v sledovih.  
Ali naj se ljudje z intoleranco laktoze odpovejo mleku in 
mlečnim izdelkom? Pri večini je še ohranjena določena 
zmožnost prebave mlečnega sladkorja, tako da lahko uži-
vajo fermentirane mlečne izdelke (jogurti, kislo mleko, siri). 
Posamezniki lahko  uživajo tudi manjše količine mleka, raz-
deljene v več obrokov. Pomembno je, da mleko in mlečne 
izdelke uživajo  razdeljeno v več obrokov in v kombinaciji z 
drugo hrano.  Za tiste, ki ne prenesejo niti fermentiranih iz-
delkov, so na voljo mleka brez mlečnega sladkorja (dobimo 
jih v trgovini). Na voljo je tudi encim laktaza v obliki dodatkov 
(tablete, kapljice…). 

Skutni cmoki s špinačo
• 20 dag pšeničnega zdroba  
• 40 dag skute
• 8 dag špinače     
• 1 žlica  olja
• 2 jajci 
     
Špinačo ali koprive kratko prevremo, odcedimo in sesekljamo. 
Skuto zdrobimo ali pretlačimo. Dodamo zdrob, jajca, špinačo  
in olje. Pustimo počivati eno uro. Zavremo vodo in posolimo. 
Iz pripravljene mase  oblikujemo cmoke in jih kuhamo 10 
do 15 minut. Kuhane s penovko preložimo na ogret krožnik.  
Namig: namesto špinače lahko uporabimo mlade koprive. 

Kak nan je fajn bilou 
V ponedeljek, 23. marca, smo v vrtec Prosenjakovci otroke ter 
njihove starše in stare starše povabili na popoldansko sreča-
nje. Želeli smo jim predstaviti temo, ki smo jo obravnavali v 
minulih dneh – »Kak je nigda fajn bilou«.
Vzgojiteljice smo si nadele narodne noše in prisotne poz-
dravile v slovenskem, madžarskem in prekmurskem jeziku. 
Ker živimo v Prekmurju, kjer večina ljudi govori prekmursko, 
smo se najprej poigrali s prekmurskimi besedami. Sledile so 
igre s koruzo. Koruzo so luščili, s semeni napolnili steklenice, 
s koruznimi storži pa so sestavili studenec.
Skozi temo smo spoznavali tudi narodne plese, zato smo vsi 
skupaj zapeli in zaplesali čardaš in Ob bistrem potočku je 
mlin, ki ju vsi dobro poznamo. Ples z mamo ali babico je bil 
za vse otroke prečudovito doživetje. 
Ker pa smo se že dopoldan skrbno pripravljali na popoldan-
sko srečanje in spekli domače ocvirkove pogače, smo našim 
gostom postregli z vsem, kar smo jim pripravili. Med poku-
šino so si prisotni ogledali našo nadvse zanimivo razstavo 
starih predmetov, ki smo jo pripravili ravno s pomočjo naših 
staršev in starih staršev.
Toda tu našega druženja še ni bilo konec, saj je sledilo presene-
čenje. Dedek Kalmi Kozic iz Ivanjševcev je že vrsto let strasten 
zbiratelj starih predmetov in nas je z veseljem povabil na svojo 
domačijo, kjer smo si lahko ogledali veliko zanimivih predmetov 
iz starih časov. Tako smo lahko videli gramofon, šivalne stroje, 

AKTUALNO
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star denar, televizije, jedilni pribor in še bi lahko naštevali. 
Žal pa je vsega lepega enkrat konec in tako je bilo konec tudi 
našega druženja. Vzgojiteljice smo bile vesele, da smo skupaj 
s starši, starimi starši in otroki preživeli prečudovito popoldne, 
ko smo spoznali delček življenja naših prednikov. 

Zapisala vzgojiteljica Bernarda Koroša Pantović
iz dvojezične enote Prosenjakovci

Milyen szép is volt 
Március 23-án, hétfőn meghívtuk a gyerekeket a szülőkkel és 
nagyszülőkkel együtt Pártosfalvára az óvodába egy közös dél-
utánra, hogy bemutassuk az elmúlt pár nap alatt feldolgozott 
témát - „Milyen szép is volt valamikor”.
Mi óvónők népviseletbe öltöztünk és a megjelenteket szlovénul, 
magyarul és vendül köszöntöttük. Miután a Muravidéken élünk, 
és a megjelentek többsége beszél vendül, először vend sza-
vakkal játszottunk. Ezek után kukoricás játékok következtek. A 
kukorica szemeket le kellett morzsolni és üvegbe tölteni, majd 
a csutkából szökőkutat építettek. 
A témakör megismerése során néptáncokkal is ismerkedtünk, 
így mindannyian elénekeltük és eltáncoltuk a jól ismert az „Ob 
bistrem potočku je mlin“ kezdetű csárdást. Minden gyermek 
számára csodálatos élmény volt anyával vagy nagymamával 
táncot ropni.
Mivel délelőtt gondosan készültünk a látogatók érkezésére, 
töpörtős pogácsát sütöttünk, délután felszolgálhattunk min-
dent, amit készítettünk nekik. Kóstolgatás közben a látogatók 
megtekinthették az igen érdekes kiállításunkat a régi használati 
tárgyakból, amit a szülők és nagyszülők hozzájárulásával ké-
szítettünk el.
Ám a délután itt még nem ért véget, mert következett a meglepe-
tés. Kozic Kálmi nagypapa Jánosfáról maga is régóta szenvedé-
lyes gyűjtője a régi tárgyaknak. Szívélyesen meghívott bennünket 
gazdaságába, ahol igen sok, a régi időkből származó tárgyat 
tekinthettünk meg. Voltak a látottak között régi gramofon, var-
rógépek, régi pénzek, televíziók, evőeszközök, és még sokáig 
sorolhatnánk mi még.
Mint ahogy sajnos minden szép véget ér, végéhez ért a mi közös 
délutánunk is. Mi, óvónők boldogok voltunk, hogy a nagyszülők-
kel, szülőkkel és gyerekekkel egy csodálatos délutánt tölthettünk, 
és elődeink életének egy kis részével megismerkedhettünk.

Írta: Berdarda Koroša Panović
a Pártosfalvi Kétnyelvű Egység óvónője

Fordította Rozgonyi Emőke

Levček Max je bil naš gost
V četrtek, 23. aprila 2015, na svetovni dan knjige, je bil za učen-
ce od 1. do 4. razreda OŠ Fokovci poseben dan. Obiskal nas je 
namreč Levček Max iz Maxilanda. Za presenečenje so poskr-
beli učenci 3. razreda z mentorico Marijo Zorko, ki so sodelo-
vali na literarnem natečaju in napisali ter ilustrirali zgodbico z 
naslovom DOBROSRČNOST LEVČKA MAXA. Komisijo so s svojo 
zgodbico tako navdušili, da je bila izbrana za najboljšo in je 
izšla v knjižni obliki. Levček Max je tako s spremljevalko gospo 
Heleno Čirič prišel kar na našo šolo in avtorjem slikanice: Raji 
Novak, Tadeji Šarkanj, Ninu Ritlopu, Neli Felicijan in Zali Sukič, 
prinesel njihove prve izvode.  Slikanice pa je podaril še ostalim 
učencem od 1. do 4. razreda, učiteljicam in tudi šolski knjižnici. 
Avtorji so ob srečanju z Maxom prebrali tudi zgodbico in s 
tem obogatili in popestrili druženje z njim. Poleg knjig, ki so 
jih dobili, pa so učenci še dobili posebno nagrado – brezpla-
čen obisk Maxilanda z vso animacijo. Nagrade in srečanja z 
Levčkom Maxom smo bili vsi zelo veseli, učenci pa so obljubili, 
da se bodo še naprej trudili in ustvarjali. 
Hvala Levčku Maxu in Maximusu iz Murske Sobote, učen-
cem in mentorici pa iskrene čestitke!

Suzana Deutsch

Na Osnovni šoli Bogojina smo v okviru projekta SKK (Dvig social-
nega in kulturnega kapitala) in POŠ (Popestrimo šolo) pripravili 
teden namenjen našim staršem, bodočim prvošolcem in dru-
gim obiskovalcem, ki smo ga poimenovali Ko pravljice oživijo.
S prvo prireditvijo smo začeli v petek, 20. 3. 2015. V uvodnem 
delu nas je MPZ OŠ Bogojina popeljal v svet pravljic, ki so ga na-
daljevali starši devetošolcev z gledališko predstavo Sneguljčica. 
Gledališka igra je bila prvič premierno predstavljena pred deve-
timi leti, ki jo zaigrali svojim takratnim prvošolcem. Po devetih 
letih pa sta jih zopet skupaj združili učiteljici Mojca Golob An-
tolin in Valerija Šömen. Kot že pred devetimi leti so tudi tokrat 
starši zelo uživali na pripravah. Njihove vezi so se medsebojno 
utrdile in povezale. Na predstavi pa niso samo zaigrali, ampak 
so obiskovalcem zapeli tudi dve pesmi, in sicer Zvončki in tro-
bentice, ter skupaj s svojimi otroki, znano slovensko zimzeleno, 
Dan ljubezni.

Ko na Osnovni šoli Bogojina 
oživijo pravljice

IZ ŠOL IN VRTCEV  
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Drugi dan, v soboto, 21. 3. 2015, na prvi spomladanski dan, smo 
se sicer v majhni, a prijetni zasedbi opravili na pohod po šolski 
učni poti. Ogledali smo si tako naravne kot tudi kulturne zna-
menitosti našega kraja, ga podrobneje spoznali in se naužili 
prvih toplih sončnih žarkov.

V torek, 24. 3. 2015, smo pripravili Spomladansko čajanko z 
Zvezdico Zaspanko v kulturni dvorani v Bogojini. Učenci 2. 
razreda so skupaj z učiteljico Alenko Fujs pripravili kratko igro 
z naslovom Zvezdica Zaspanka. Na prireditvi je kot gost zaigral 
cimbalist Darko Kržanko skupaj z godalnim kvartetom v sestavi: 
Patricija Cigan, Neja Kosi Lovrenčec in Mojca Vitez na violinah 
ter Valerija Šömen na violončelu. Priložnostni instrumental-
ni kvintet je zaigral venček prekmurskih ljudskih pesmi, pod 
mentorstvom Valerije Šömen. Svoja razmišljanja in misli o ma-
mah, ljubezni in pomladi so nam podelili recitatorji iz devetega 
razreda, Tadej Titan, Alen Cmor, Lara Seredi, Patricija Cigan, Staš 
Vegi in Iva Ošlaj, pod mentorstvom učiteljice Marjetke Erdelji.
Kot vrhunec našega tedna se je zgodil v petek, 27. 3. 2015, v 
šolski telovadnici. Dogodek smo poimenovali Prireditev ob ma-
terinskem dnevu s premiero muzikala Rdeča kapica. V prvem 
delu prireditve so se predstavili šolski orkester in učenci od 
1. do 5. razreda, ki so pod vodstvom svojih učiteljic pripravili 
razne deklamacijske, pevske, plesne in instrumentalne točke. 
S svojo točko se je predstavila tudi kitarska delavnica pod men-
torstvom Tadeja Ropoše. Vse zbrane nas je nagovorila gospa 
ravnateljica Sabina Juhart, ki je svoje misli namenila predvsem 
ženskam in njihovim vlogam. 
V drugem delu so učenci zaigrali muzikal Rdeča kapica. Učenci 
iz devetega razreda (Patricija Cigan, Tadej Titan, Aleksander 
Miholič, Lara Seredi in Iva Ošlaj) so pod okriljem projekta Po-
pestrimo šolo, v sodelovanju z OPZ pod mentorstvom Valerije 
Šömen pripravili glasbeno-gledališko igro Rdeča kapica. Za ce-
lotno igro smo sami priredili besedilo, glasbeni del, si izdelali 
kostume in sceno. Učenci in njihove mentorice (Alenka Fujs, 
Melita Lazar, Valerija Šömen in Valerija Šadl) so za ta projekt 
vložili res veliko svojega časa in energije, kar se jim je povrnilo 
z močnim aplavzom in iskrenimi čestitkami vseh prisotnih. 
Mladi igralci so žareli v luči svoje slave, njihovi starši pa v soju 
ponosa na svoje otroke.
Teden je res minil, kot bi mignil. Vsi karakterji so se med seboj 
močno povezali, stkale so se nove vezi, vzbudila se je želja po 
novih pravljicah in odkrivanju še nepoznanega. Pravljice, ki 
so zaživele, bodo v nas pustile pečat in spomine na prijetno 
druženje. Vloženega je bilo ogromno dela in prostega časa.  
Otroške oči, polne veselja, ponosa in sreče, so nam povedale vse.

Valerija Šadl, izvajalka projekta SKK in POŠ

Mladi so se udeležili enodnevnega 
župnijskega oratorija 
V župniji Bogojina so ob sodelovanju Župnijske Karitas Bo-
gojina v soboto, 18. aprila pripravili eno dnevni med šolski 
župnijski oratorij, katerega se je udeležilo 30 otrok starih od 
6 do 14 leta starosti, to so bili predvsem vero učenci iz vasi 
župnije Bogojina. 14 animatorjev je skrbelo za otroke, saj so 
za njih v veroučnih učilnicah pripravili različne ustvarjalne 
kreativne delavnice, kjer so izdelovali različne ročne izdelke. 
Vodja oratorija je bila Monika Horvat. Gradivo za letošnji 
drugi med šolski oratorij so črpali iz priročnika za oratorij. 
Geslo letošnje oratorija v župniji Bogojina je  bilo Tukaj sem 
Gospod. Dan, ki so ga mladi preživeli na oratoriji jih je dan 
prav gotovo ostal v trajnem spominu, saj je oratorijski dan 
kot uvod v poletni župnijski oratorij, ki bo potekal več dni. 
Oratorijski dan so začeli in sklenili z sveto mašo, ki je bila 
v župnijski cerkvi Gospodovega Vnebohoda v Bogojini. Da 
je oratorij uspel imata veliko zasluge domači župnik Stanko 
Zver in diakon Andrej Lažeta. J.Ž.

PISANI TOBOGAN- dijaki predšolske 
vzgoje so se predstavili 
Zavod Vrtci občine Moravske Toplice se lahko pohvali z zelo 
dobrim sodelovanjem z Gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer. 
Sodelovanje je vedno zelo pestro, za zadnje pa lahko rečem, 
da je bilo pisano. Dijaki predšolske vzgoje so namreč s pomo-
čjo svojih mentorjev – profesorjev pripravili glasbeno-plesno 
predstavo, ki so jo poimenovali Pisani tobogan. Glasba in ples 
sta se prepletala skozi celotno predstavo, dijaki – bodoči vzgo-
jitelji, pa so z vsako točko dokazovali, da imajo potrebne spo-
sobnosti za dobrega in uspešnega vzgojitelja. Med predstavo 
so se zvrstili različni liki – vsak zase in vsi skupaj so poskrbeli, 
da je nastala nepozabna zgodba, ki se je zaključila s čudo-
vitim plesom mišk. Le-te so naše otroke najbolj navdušile, 
verjetno tudi zato, ker so se s plesom v tej točki predstavili 
sami fantje.  
Tako, kot je bila pisana predstava, pa so bili pisani tudi gle-
dalci. Predstavo so si namreč poleg otrok iz enote Moravske 
Toplice, ogledali tudi otroci iz enote Bogojina, Filovci in Mar-
tjanci. Nekateri izmed njih so na predstavo prišli peš, tisti bolj 
oddaljeni so se pripeljali. Pisana druščina je med ogledom 

Mladi iz župnije Bogojina na oratorijskem dnevu.
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predstave neizmerno uživala. Glasnemu smehu je sledilo pre-
senečeno vzklikanje in gromki aplavz. Težko je z besedami 
opisati, kakšno nepozabno doživetje smo doživeli vsi, ki smo 
si ogledali predstavo. 
»Sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo dobre sledi,« je 
zapisal slovenski pesnik Tone Pavček. Hvala dijakom in profe-
sorjem Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Srečni smo, da 
smo srečali prave ljudi, ki so v nas pustili dobre sledi.
                                                                Simona Kaučič, ravnateljica

Udeležili smo se delavnice  
Ambulanta za pOSEBNE prijatelje
S predšolskimi otroci Vrtca Moravske Toplice smo se udeležili 
delavnice v okviru projekta pOSEBNI prijatelj, ki je namenjen 
osveščanju in vzpostavljanju konkretnih rešitev na področjih 
odpadnih igrač in enakopravnosti ljudi, ne glede na njihove 
različne potrebe in sposobnosti. Jedro projekta je nenavaden 
način povezovanja skrbi za okolje in opolnomočenje ljudi s 
posebnimi potrebami – predelava odpadnih igrač v invalid-
skem podjetju v igrače s pOSEBNIM sporočilom. Projekt vodi 
Kulturno ekološko društvo Smetumet.

V četrtek, 26. Marca, so otroci od doma prinesli svoje naj-
ljubše igrače oz. stare, poškodovane igrače. S kombijem 
smo se odpravili v Gornjo Radgono, kjer so nas na sejmišču 
pričakale sestra Ali in zdravnica dr. Modra. Otroci so najprej 
spoznali igrače s posebnimi potrebami. Sestra Ali, ki je tudi 
sama gibalno ovirana in na invalidskem vozičku, je otrokom 
predstavila plišaste prijatelje in jim na njim razumljiv način 
opisala kakšne posebne potrebe imajo: gibalno oviran zajček 
na invalidskem vozičku, slabovidna opica z očali, naglušna 
punčka s slušnim aparatom, slepa punčka s palico, medved 
z Downovim sindromom, ki je zelo prijazen …
Nato so se otroci s svojimi plišastimi prijateljčki odpravili v 
Ambulanto za pOSEBNE prijatelje in ustvarili kartoteko za 
svoje bolnike. Zdravnica je pregledala vsakega od plišastih 
pacientov, mu zašila rano ali kako drugače pomagala glede 
na njegovo diagnozo, mu poškropila mesto rane z zdravilno 
sivko in predpisala terapijo. Sestra Ali je pacientom s pre-
bavnimi težavami predpisala čaj in jim ga v lekarni spakira-
la v posebne vrečke za domov. Tudi medvedka, ki se je bala 
zdravnika in ni želela na pregled, je dobila čaj proti strahu in 
za pomiritev, mucek ki je bil slep, pa je dobil palico za slepe in 
zdravnica mu je dala navodila kako se jo uporablja.
Ker smo se v tem šolskem letu preko Projekta za dvig soci-
alnega in kulturnega kapitala že veliko ukvarjali s sprejema-
njem drugačnosti, je bil obisk delavnice prava sladica, kjer 
so otroci zelo uživali. Poleg tega da so spoznavali igrače s 
posebnimi potrebami, so se družili tudi z učenci s posebnimi 
potrebami, iz partnerske osnovne šole OŠ IV Murska Sobota. 
Po delavnici smo si z »ozdravljenimi« plišastimi pOSEBNIMI 
prijatelji ogledali še preostali razstavni program Pomladnega 
sejma gradbeništva, energetike, komunale in obrti in pred-
vsem fante so najbolj zanimali motorne žage in bagri. 

Monika Šlichthuber Jerebic, svetovalna delavka

VPIS OTROK NOVINCEV
ZA ŠOLSKO LETO  
2015/2016 - 
evidenčni vpis

Spoštovani starši,
po rednem vpisu otrok novincev za šolsko leto 
2015/2016 vas obveščamo, da tudi tisti, ki svoje otro-
ke nameravate vpisati kadar koli med šolskim letom 
2015/2016, čim prej opravite EVIDENČNI VPIS otroka 
v vrtec, da ga bomo lahko upoštevali pri oblikovanju 
oddelkov. 

Med šolskim letom vpisujemo otroke novince do za-
polnitve prostih mest v vseh enotah zavoda. 

Da bi imel vaš otrok več možnosti za prosto mesto v 
želeni enoti, vas vabimo, da ga čim prej vpišete.

Vpis opravite v pisarni svetovalne delavke, na upravi 
Vrtcev občine Moravske Toplice, Dolga ulica 29 A. Vlo-
go za vpis najdete na spletni strani vrtca www.mojvr-
tec.com, pod rubriko VPIS OTROKA, ali jo dobite pri sve-
tovalni delavki.

Za več informacij lahko pokličete na tel. št. 041 304 
866 (Monika).    
                                        

Monika Šlichthuber Jerebic, svetovalna delavka
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Tehniški dan
V četrtek, 16. 4. 2015, smo na osnovni šoli Fokovci imeli tehni-
ški dan. Oblikovali smo izdelke za Evropsko vas, ki bo 8. maja 
na Trgu kulture v Murski Soboti.  
Učenci predmetne stopnje smo lahko izbirali med šestimi 
različnimi delavnicami. V vsaki od teh je bilo osem učencev in 
ena učiteljica ali učitelj. V naši skupini smo izdelovali darilne 
vrečke, na katere smo s servietno tehniko zalepili prtičke z 
motivi sivke, oliv in kave. Izdelali smo tudi torbice z da Vin-
cijevimi znaki ter italijanske zastavice. Natisnili smo recepte 
za limončelo, jih zvezali in zložili v škatlice, na kateri so bile 
natiskane limone. Učenci, ki radi likovno ustvarjajo, so izdelo-
vali beneške maske iz mavca, ki so jih poslikali sami po svoji 
domišliji. Iz DAS mase so izdelali  kroglice, ki so jih nato dali 
na zobotrebce in jih pobarvali v barvah italijanske zastave. 
Koloseja iz stiropora so se lotili dečki z olfa noži v rokah in ga 
kasneje še pobarvali. Nekateri učenci so na računalnikih obli-
kovali recepte raznih znanih Italijanskih jedi, kot so tiramisu, 
mini pizze in podobno. Spet drugi so izdelali zemljevid Italije 
in ime naše šole v barvah italijanske zastave na velik karton. 
Izdelali smo tudi ostržka in ga prav lepo pobarvali. 
Naši tehniški dnevi so zelo super. Vsi radi izdelujemo različne 
stvari. Komaj že čakamo, da se bomo predstavili na Evropski 
vasi in hkrati upamo, da nas boste prišli pogledat tudi vi. 

Mojca Kučan, 7. razred    

Tekli smo tudi mi …
V petek, 10. aprila, smo se na pobudo Olimpijskega komiteja 
Slovenije in Atletske zveze Slovenije pridružili posebnemu 
dogodku, ki je namenjen promociji športa, teka in gibanja. 
Kot so zapisali v obvestilu, ki smo ga prejeli vrtci in šole, tek 
sodi med osnovne gibalne dejavnosti in je osnova za veliko 
večino vseh športnih aktivnosti.
Vzgojiteljice smo otrokom prebrale obvestilo, ki smo ga preje-
li ter se o njem pogovorili. Ugotovili smo, da je tek zelo zdrav 
in da bi bilo dobro, da se teka na 100 metrov tudi sami udele-
žimo. Da pa bi bilo vse skupaj bolj zanimivo in bi otroci dobili 
večjo motivacijo za tek, smo v goste povabili Aljošo Koroša, 
ki vsak dan veliko teče, saj se pripravlja na maratone, ki se jih 
udeležuje po vsej Sloveniji. 
Aljoša je prišel v vrtec v športni opremi, ki jo ima na sebi med 
tekom. Otrokom je povedal, da mora biti za tek oblečen v te-
kaške hlače in majico, obute pa ima tekaške športne copate. 

Ker večinoma teče po glavni cesti, ima na sebi vedno tudi 
tekaški odsevni brezrokavnik. 
Da pa bi vedeli, kje moramo s tekom začeti in kje končati, so 
otroci na karton zapisali »START« in »CILJ«, nato pa smo se 
primerno oblekli in obuli. 
Preden smo začeli s tekom, smo se na pobudo Aljoše na plo-
ščadi našega vrtca ogreli. Pokazal nam je nekaj vaj, ki smo jih 
vsi skupaj ponovili, nato pa smo se odpravili na start. Preden 
smo začeli s tekom, je Aljoša oznake start in cilj postavil na 
pravo mesto, nato pa smo si vsi skupaj ogledali še progo, ki 
jo smo jo morali preteči. Po ogledu smo se postavili na start 
in ko je Aljoša dal znak za začetek, smo začeli teči. Kdo je 
ciljno črto prečkal prvi in kdo zadnji, sploh ni pomembno. 
Pomembno je le to, da smo uspeli preteči razdaljo 100 metrov, 
na kar smo zelo ponosni. Ker pa se je po teku potrebno tudi 
okrepčati, nas je Aljoša povabil na sok in pecivo in tega smo 
bili vsi zelo veseli. 
Na koncu se Aljoši zahvaljujemo za njegov obisk, pomoč in 
spodbudo, da smo tudi sami bili del najmnožičnejšega otro-
škega teka v Sloveniji.

Zapisala vzgojiteljica Bernarda Koroša Pantović
Fotografirali vzgojiteljici Tea Varga in Bernarda Koroša 

Pantović

Otroci iz vrtca bogojina so popestrili 
program prireditve ob svetovnem dnevu 
Romov …
»V življenju slehernega so poti, 
poti, ki so s simboliko zaznamovane, 
poti, ki so nam neznane,
poti, ki …«

V četrtek, 9. aprila 2015, smo se otroci drugega starostnega 
obdobja iz vrtca Bogojina, vzgojiteljica Milena in svetovalna 
delavka Monika podali na pot, nam manj znano. S kombi-
jem smo se že zgodaj zjutraj odpeljali v Črenšovce, točneje v 
Osnovno šolo Franceta Prešerna, kjer smo bili del doživetja, 
druženja in programa v okviru svetovnega dneva Romov. Sli-
kovitost zgradbe, skrbno urejena okolica in prijaznost tamkaj-
šnjih zaposlenih, so že ob prihodu oznanili veličastnost tega 
dogodka. Ob vstopu smo doživeli prijazen sprejem v lično 
pripravljenem prostoru, kjer smo imeli dodeljeno mesto v 
prvi vrsti. Program se je začel s himno, kateri je sledila rom-
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ska in pozdravi. Za tem so se zvrstile pesmi, deklamacije, ples 
in naša predstavitev izbranih vsebin, namenjenih otrokom, 
ki jih osebno ne poznamo, spoznali pa smo jih po do sedaj 
zapisanih vsebinah o njihovem življenju. Naši otroci so bili 
tokrat del »Mavrice«, kot je v govoru povedala ravnateljica 
šole, del raznobarvnega sveta, ki bi bil že brez ene same barve 
opustošen. In za konec – pesem prijateljstva vseh nastopajo-
čih. Družili smo se namreč v okviru projekta Dvig socialnega 
in kulturnega kapitala v lokalni skupnosti, preko katerega smo 
partnerji z našo gostiteljico OŠ Črenšovci. Zaključna pesem 
»Gradim prijateljstvo« pa je postala že kar himna mreže pro-
jekta in jo skupaj zapojemo ob vsaki prireditvi.

Po skrbno pripravljeni pogostitvi smo se družno z osnovno-
šolci Osnovne šole Bogojina in njihovo mentorico ter pred-
stavniki Osnovne šole Črenšovci odpeljali v romsko naselje 
Kamenci, kjer nas je pričakal njihov poglavar gospod Ludvik 
Levačič. Na kratko nam je opisal del njihovega vsakdanjika ter 
nas popeljal po naselju. Otroci so občudovali romski muzej, 
stvaritve delavnic, ki potekajo vsako leto v njihovem informa-
cijskem centru, največ pozornosti pa so otroci namenili dve-
ma konjema. Poglavar nam je med drugim povedal, da izraz 
»cigani« za njih ni žaljiv, kot nas o tem učijo v šolah, ampak 
se oni s tem izrazom bolj istovetijo, kot z izrazom »Romi«, 
zato je bil še posebej vesel, ko so mu otroci iz vrtca povedali 
pesmico »Ciganček«.
Preveč je bilo doživetij, preveč otroških oči zazrtih v vse, kar se 
je to dopoldne dogajalo, da bi se dalo strniti v kratki opis. Po-
doživljanja in pogovori otrok pa nas silijo, da se v mislih večkrat 
vračamo nazaj, premlevamo dogodke, opise in slike iz sveta no-
madskega življenja ljudi, ki živijo v neposredni okolici, a hkrati 
večkrat zaradi naših predsodkov tako daleč od nas. Otroci k 
sreči teh razlik ne poznajo, otroci so pristni, so otroci brez razlik.

Zapisala Milena Černela, vzgojiteljica

Zasaditev skorša v filovskem Gaju
Člani društva Gaj Filovci, predsednik društva Jože Tratnjek in 
predsednik Krajevne skupnosti Filovci Andrej Baligač so po 
zaključeni čistilni akciji v soboto, 28. marca 2015, v filovskem 
Gaju zasadili skorš, ki bo sedanjim in prihodnjim rodovom 
pripovedoval zgodbo o tem, kako so gajski verti in vertinje na 
tem prelepem vinorodnem bregu živeli nekoč, kako so skozi 
čas uporno kljubovali  vetru in mrazu, soncu in vročini, in tudi 
o tem, kako tam živijo in kaj delajo danes. Drevo simbolizira 

njihovo pokončnost, njegove korenine pa njihovo trdno uko-
reninjenost na gajskem bregu.

4. Nočni pohod
Krajevna skupnost Krnci je že četrtič organizirala nočni po-
hod v okolici Krncev. Pohod se je odvijal v noči iz sobote 2. 
Maja 2015 do zgodnjih jutranjih ur naslednjega dne. Pohod 
je bil dolg 10 km. Letos je organizatorjem pohoda ponagajal 
dež, a pogumni pohodniki niso klonili pod njegovimi hladni-
mi kapljami. Udeležilo se je 63 pohodnikov. Pohodnike sta 
pred začetkom pozdravila predsednik KS Krnci Štefan Hul in 
župan občine Moravske Toplice Alojz Glavač. Pohodniki so 
se iz Krncev najprej odpravili proti Kukeču, kjer so si ogledali 
kmetijo(Kmetijo: Nov začetek) in naredilo postojanko, kjer so 
se okrepčali. Pridna dekleta iz Krncev in okolice so pripravile 
različne prekmurske dobrote. Pohodniki so se zatem odpra-
vili preko Kukeča nazaj proti gasilskemu domu v Krncih. Tam 

Počitek in okrepčilo pohodnikov
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so jim postregli s toplim obrokom. Na postojanki ter pred 
začetkom in na koncu pohoda je za dobro voljo s harmoniko 
skrbel mladi glasbenik Mark Tivadar in Bakovec.
Krajevna skupnost Krnci se zahvaljuje občini Moravske Topli-
ce, Turistično-informativnemu centru(TIC) iz Moravskih Toplic 
in gospodinjam iz Krncev in okolice, za različne dobrote, ki so 
jih pripravile. Naslednji že 5. nočni pohod v Krncih je predvi-
den za soboto, 7. maja 2016. Vabljeni vsi ljudje dobre volje. 

 Lea Hul

Ajda Barbarič in Nicky Dervarič, učenki OŠ 
Bogojina, nagrajenki regijskega  
literarnega in likovnega natečaja  
»naravne in druge nesreče – »ogenj ni 
igrača«
17. marca 2015 je bila na OŠ Turnišče slavnostna prireditev 
ob zaključku regijskega literarnega in likovnega natečaja  
»NARAVNE IN DRUGE NESREČE – OGENJ NI IGRAČA«, na ka-
teri so podelili nagrade najboljšim učencem. Na tem nateča-
ju so s svojimi pesmimi in zgodbami sodelovali Pija Smodiš, 
Ajda Barbarič in Neja Kosi Lovrenčec iz 6. a, Ana Makoter iz 7. 
a,  Nicky Dervarič iz 8. a in Patricija Cigan iz 9. a. 
Za najboljše delo v 3. kategoriji (učenci 2. triletja OŠ) je bila 
nagrajena Ajda Barbarič iz 6. a, za najboljše delo v 4. kategoriji 
(učenci 3. triletja OŠ) pa Nicky Dervarič iz 8. a. Prejeli sta lepe 
praktične nagrade in potrdilo (priznanje). Njuni deli sta se 
uvrstili na državno tekmovanje.

 Mentorica: Marjetka Erdelji

Selanski Nemaki odlični na Linhartovem 
tekmovanju odraslih gledaliških skupin
Ljubiteljska humoristična gledališka skupina Nemaki iz Sela, 
ki se je iz humoristične skupine povečala za nekaj članov in 
je tako postala gledališka skupina ter se je  letos že drugič 
zapored udeležila gledališkega Linhartovega tekmovanja 
odraslih gledaliških skupin, ki je letos potekalo v dveh delih 
in sicer prvi del je potekal pri Gradu na Goričkem, kjer so na-
stopali tudi Nemaki. Drugi del pa je potekal v Murski Soboti. 
Predstavili so se s komedijo z naslovom Halo? Halo!, za katero 
je scenarij  napisal Oskar Makari, za režijo pa so poskrbeli 
igralci skupine.
Predstava govori o dveh družinah, ki zaradi krize živijo pod 

eno streho, poleg je seveda še otrok, ter sosedi ki so vedno 
tam ko jih najmanj potrebuješ.
V predstavi nastopajo: Lara Štefanec, Natalija Fartelj, Matej 
Solar, Anja Oleksy, Aleksandra Oleksy, Sara Šebök, Rok Šebök 
in Mario Nemec. Nemaki so s komedijo nasmejali  in izredno 
navdušili tudi strokovno žirantko  Mirjano Šajinović, ki je po-
hvalila skupino za odlično odigrano predstavo.
Nemakom so se letos pridružili trije novi člani in sicer: Lara 
Štefanec, Natalija Fartelj in Matej Solar. Delujejo kot sekcija 
Pevskega društva Selo, ki bo tudi letos, tako kot vsako leto v 
mesecu maju organiziralo tradicionalno 11. po vrsti tekmo-
vanje v košnji z ročno koso, ki pa bo letos nekaj posebnega, 
poleg tega da na njem že nekaj let sodeluje od osem do deset 
držav, bo letos tudi ekumensko obarvano.  V nedeljo 17. Maja 
bodo v Selu  kose  zavihteli: Katoliški župnik, Evangeličanski 
farar, pravoslavni pop, ter muslimanski imam, kar bo zago-
tovo nekaj posebnega.

Mario Nemec

Zaključek projekta »5 Poštnih kočij«  
(SI-HU)
TIC Moravske Toplice je bil projektni partner v projektu 5 Po-
štnih kočij, ki se je izvajal v okviru Operativnega programa 
SI-HU 2007-2013. Projekt je trajal od 1.10.2011 – 31.3.2015.
Vodilni partner v projektu je bila Občina Nagyrécse iz Madžar-
ske, v projektu pa so sodelovali še partnerji iz Slovenije (TIC 
Moravske Toplice, Zavod za okolje in turizem Dobrovnik, Zavod 
za turizem in šport Radenci, Prleška razvojna agencija) in par-
tnerji iz Madžarske (Občina Magyarszerdahely / Magyarszer-
dahely Község, ÖnkormányzatKépviselőtestülete, Univerza 
Pannon / Pannon Egyetem (Nagykanizsai Kampusz), Občina 
Kerkaszentkirály / Kerkaszentkirály Község Önkormányzata).   
Rezultati aktivnosti, ki so bile izvedene s strani TIC Moravske 
Toplice so: postavitev petih počivališč in treh otroških igral v 
občini Moravske Toplice, razvoj produkta odkrivanja zakladov 
oziroma izdaja 5500 izvodov brošuric »Odkrivanje zakladov 
z GPS«, postavitev 20 info tabel ob turističnih zanimivostih, 
določitev čez 50 mikrolokacij po Pomurju in na Madžarskem 
ter nabava 10 GPS naprav.
V sklopu projekta smo organizirali dva turistična dneva, kjer 
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TIC-ova stran

smo projektnim partnerjem in ostalim zainteresiranim pred-
stavili naše znamenitosti in lokalne ponudnike. Prav tako smo 
se udeleževali turističnih dni, ki so jih organizirali naši pro-
jektni partnerji tako v Sloveniji, kot na Madžarskem. V sklopu 
projekta smo sodelovali tudi na turističnih sejmih v Sloveniji 
(TIP Ljubljana, Primorski sejem, Agra Gornja Radgona) in na 
Madžarskem (Budimpešta, Peč in Gyor) z namenom promo-
cije projekta in promocije Občine Moravske Toplice.
Zaključna konferenca projekta, ki je bila konec marca v Nagyka-
nizsi, se je uspešno zaključila s splošnim zadovoljstvom vseh 
projektnih partnerjev, z upanjem po nadaljnjem sodelovanju.
Več o projektu in projektnih aktivnosti najdete na povezavi:
http://www.moravske-toplice.com/sl/vsebina/184/-i--5-Po-
stnih-kocij-/i-

TIC Moravske Toplice

Turisti, ki navdihujejo
Po nekaj informacij je v naš TIC prišla 80-letna Francozinja, 
ki se je z avtomobilom pripeljala iz obmorskega mesteca 
Marseille na 10-dnevno samostojno raziskovanje Slovenije. 
Družbo ji dela pes in sta skupaj obiskala že vse regije, sedaj 
na koncu še odkrivata Pomurje. Gospa ima 4 otroke, 6 vnukov 
in 3 pravnuke. Lani ji je umrl mož. 
Naj bo to navdihujoča turistična zgodba. La vie est belle!

Nagrajenci 4. mTVfesta - mladinskega fes-
tivala turističnega videospota – nagrajeni 
videospoti na ogled 
Na festivalu so sodelovali mladi iz slovenskih osnovnih in sre-
dnjih šol, katerih videospoti predstavljajo zanimive kotičke 
Slovenije, ki so v množici turistične ponudbe prezrti. 
Tudi letošnja produkcija je bila zelo raznolika, na festival je 
namreč prispelo 37 videospotov, in sicer 26 iz osnovnih šol in 
12 iz srednjih šol. 
Na filmskem platnu je bila prikazana slovenska turistična kra-
jina z njenimi kulturnozgodovinskimi posebnostmi.
Organizator festivala, Osnovna šola Bogojina, trdi, da kljub 
raznoliki produkciji še vedno pogrešajo ustvarjalne vizije 
turističnega utripa krajev v prihodnosti, ki se jih s filmskimi 
sredstvi da pričarati. Pogrešajo pa tudi utrinke dopustniških 
in počitniških doživetij mladih, ki bi festival zelo popestrili. 

Povabite torej mlade, da prihajajoče poletje doživijo kot pravo 
filmsko pustolovščino in posnamejo gradivo za 5. mTVfest 
2016.
Komisija v sestavi uveljavljenih mladih filmskih režiserjev, 
Darka Sinka in Matjaža Ivanišina, je pregledala prispele vide-
ospote in podala oceno. 
• Nagrado za najbolj prepričljiv videospot v celoti je prejel vi-

deospot Gančani (OŠ Beltinci). 
• Dve enakovredni nagradi za videospot z izraženim osebnim 

pečatom in dodano umetniško vrednostjo prejmeta video-
spota Sončev mrk v Turnišču (OŠ Turnišče) ter Pobeg iz šole 
(OŠ Bogojina). 

• Nagrado za najbolj prepričljiv videospot v celoti prejme vi-
deospot skosovel 2 (Srednješolski center Srečka Kosovela 
Sežana). 

• Nagrado za videospot z izraženim osebnim  pečatom in 
dodano umetniško vrednostjo je prejel videospot Potep po 
Krasu (Srednješolski center Srečka Kosovela Sežana). 

• Nagrado publike prejme videospot Kopito Kraškega ponosa 
(Srednješolski center Srečka Kosovela Sežana). 

Nagrajene videospote si lahko ogledate na youtube kanalu 
oziroma povezave do videospotov najdete na spletni strani 

TIC Moravske Toplice (rubrika Lokalne novice). 

Popravek!
V zadnji številka Lipnice z naslovom Nekoč je služila svojemu 
namenu, danes je razvalina življenja, se je nam je pri pisanju 
zgodila ne ljuba napaka. Pravilno je mlatilnico je pred leti 
Turističnemu društvu Filovci podarila družina Černela.       jž

Fotografski natečaj »Zemlja, ti si travnik, 
ti si polje, ti si gozd … »
Javni zavod Krajinski park Goričko razpisuje 7. Fotografski na-
tečaj naravoslovne fotografije na temo ZEMLJA (prst). Vabijo 
vse nadobudne fotografe, da svoje fotografije s priloženimi 
podatki posredujete do 31. 5. 2015. Vaša dela bo ocenil priznani 
slovenski fotograf Tomo Jeseničnik. 
Več informacij na facebook strani Krajinskega parka Goričko.     
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PROSTI ČAS

PRAVILNA REŠITEV GESLA NAGRADNE KRIŽANKE 133. ŠTEVILKE LIPNICE: LOKALNA UPRAVA SVETNIKI
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence, ki prejmejo nagrade pokrovitelja Gostišča Oaza 
Mlajtinci: 1. MARIJA CASAR, MOTVARJEVCI 5, 9207 PROSENJAKOVCI, 2. ZORAN MOLE, RUMIČEV BREG 12, 9226 MORAVSKE 
TOPLICE, 3.  DANICA GJEREK, MARTJANCI 5, 9221 MARTJANCI

NAGRADNA KRIŽANKA: GOSTIŠČE OAZA, MLAJTINCI 39, 9226 MORAVSKE TOPLICE

Pokrovitelj: GOSTIŠČE OAZA, Mlajtinci 39, 9226 Moravske Toplice
GOSTIŠČE OAZA, HIŠA STEAKOV IN SPECIALITET Z ŽARA!

Geslo križanke, ime in priimek ter naslov pošljite na dopisnici do torka, 26. maja  
2015 na naslov:  Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Topli-
ce, s pripisom nagradna križanka.   
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KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI MORAVSKE TOPLICE
MAJ 2015

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

Naziv prireditve Opis prireditve Kraj izvajanja Datum Organizator Informacije

Ustvarjalne rokodelske  
delavnice za odrasle

Tedenske rokodelske delavnice za odrasle. 
Martjanci, 
vaški dom 

Vsak ponedeljek 
v maju

Turistično društvo  
Martin Martjanci 

irena.nemes@gmail.com,
041 747 484

Prijateljska tekma v malem 
nogometu z ekipo iz 

Magyarszombatfa 
Tekma v malem nogometu in druženje. 

Prosenjakovci, 
nogometno igrišče 

1. 5. 2015, 
17.00

Športno društvo  
Prosenjakovci

041 374 796
malacic.ernest@gmail.com

4. Nočni pohod 

Noč ima svojo moč, zato se podajte 
na nočni pohod.   Startnina 6 evrov za 
odrasle, 3 evre za dijake, za osnovnošolce 
brezplačno. 

Krnci, 
start pred vaško-
gasilskim domom 

2. 5. 2015, 
22.00 

Krajevna skupnost Krnci 
041 600 227 
hul.stefan@gmail.com

Ocenjevanje vin 
Zbiranje vzorcev vin in ocenjevanje s strani 
komisije. 

Prosenjakovci, 
gasilski dom 

7. 5. 2015,
9.00

KTD Ady Endre 
Prosenjakovci 

051 358 675

Državno prvenstvo  
v kategoriji S5J

Radijsko vodeni jadralni modeli letal. 
Med Moravskimi 
Toplicami in Martjanci – 
vzletišče Marič 

9. 5. 2015,
9.00

Modelarski klub Ftič M. 
Toplice 

Silvester Grgurič
031 674 630 
silvester.grguric@gmail.com 

Proščenje v Vučji Gomili Proščenje z mašo. 
Vučja Gomila, 
kapela pri pokopališču 

10. 5. 2015, 
10.00

Krajevna skupnost 
Vučja Gomila 

041 276 337 

Proščenje na Bukovnici Vsakoletno proščenje. Bukovnica, kapela 
10. 5. 2015, 
10.00 

Župnija Bogojina 
Stanislav Zver 
02 547 92 50

Farno proščenje v Bogojini Vsakoletno proščenje.
Bogojina, 
župnijska cerkev 

14. 5. 2015, 
10.00

Župnija Bogojina 
Stanislav Zver 
02 547 92 50

Dan druženja in gibanja treh 
generacij – Pohod po nekdanjih 

šolskih poteh  

Pohod po nekdanjih šolskih poteh poteka v 
šolskem okolišu v dolžini 6-8 km (za mlajše 
učence in njihove sorodnike) ter 10-12 km 
(za starejše učence in njihove sorodnike).  
Startnina je za odrasle 4 evre. 

Fokovci, 
start pri šoli 

16. 5. 2015,
9.00

Osnovna šola Fokovci 
in Krajevna skupnost  
Fokovci

Suzana Deutsch
041 798 722
www.os.fokovci.si

Šport špas 

Medgeneracijsko sodelovanje s 
prepletanjem vsebin okoljevarstva, zdravja, 
gibanja in humanitarnosti. Sodelovanje 
raznih društev, zdravstvenih institucij in 
Term 3000.

Moravske Toplice, 
Športni park Terme 3000

16. 5. 2015, 
9.00

Vrtci občine Moravske 
Toplice

www.mojvrtec.com
02 538 14 70 

11. Srednjeevropsko prvenstvo 
v košnji z ročno koso 

Prvi dan je družabnega značaja - Noč 
koscev s skupino Plamen. Drugi dan sledi 
tekmovalni del, kjer tekmovalci prihajajo iz 
več kot 10 različnih držav. 

Selo, 
prizorišče poleg rotunde

16. 5.- 17. 5. 
2015 

Pevsko društvo Selo 
Oskar Makari 
031 329 758

Proščenje v Bogojini – sv. Urban Vsakoletno proščenje.
Bogojina, pri kapeli sv. 
Urbana (Vršič)

17. 5. 2015, 
10.00 

Župnija Bogojina 
Stanislav Zver 
02 547 92 50

Ročna košnja trave Košnja, raztepavanje, gujžina. 
Bogojina, 
bogojanski ograček 
zelišč 

23. 5. 2015,
8.00

Turistično društvo  
Bogojina 

Puhan Jože, 
031 703 605

Gledališki večer 
Naj vam večer polepša zanimiva gledališka 
igra. 

Središče, 
gasilski dom 

23. 5. 2015
KUD Antal Ferenc 
Središče 

Silvija Šanca, 051 360863

Proščenje v Filovcih Marija pomočnica Kristjanov. Filovci, kapela 
24. 5. 2015,
7.00, 10.00

Župnija Bogojina 
Stanislav Zver 
02 547 92 50

Prevzem gasilskega vozila 
Program z veselico, nastopil bo DUO Mark 
in Bojan Tivadar. 

Suhi Vrh,
vaško-gasilski dom 

30. 5. 2015, 
15.00

Prostovoljno gasilsko 
društvo Suhi Vrh

051 360 153
Mateja Novak 

Kmečke igre Tešanovci 

Zabavne igre z vaškim pridihom. 
Ekipe kmečkih iger sestavljajo 3 tekmovalci 
in 1 tekmovalka (4 člani). Prva denarna 
nagrada je 100 evrov, druga 60 evrov, tretja 
pa 40 evrov. Po igrah veselica skupino 
Plamen. Prijave do 30. 5. 2015. 

Tešanovci , 
za gasilskim domom 

30. 5. 2015,
13.00

Mladinsko društvo  
Tešanovci 

simon.kardo@gmail.com
041 904 509 
facebook (Mladinsko društvo 
Tešanovci)

Podiranje mlaja v 
Prosenjakovcih 

Podiranje mlaja. 
Prosenjakovci, 
državna meja 

31. 5. 2015
KTD Ady Endre 
Prosenjakovci 

Ladislav Vöröš
051 358 675


