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Urednikov kotiček
V petek, 25. junija bomo Slovenci proslavili Dan 
državnosti. Za mlajše generacije le še drobcena 
informacija, da je na ta dan pred 24. leti Slo-
venija tudi formalno postalo postala neodvi-
sna, torej suverena država. Praznik je sicer dela 
prost dan, vendar se mi zdi pomembneje, da 
ob tem pomembnem dnevu izobesimo sloven-
sko državno zastavo tako na javnih, kakor tudi  
zasebnih objektih in na ta način prispevamo 
k praznovanju rojstnega dne naše domovine. 
Seveda nam ne tečeta med in mleko, kar smo 
sanjali, ko smo se plebiscitarno odločili za sa-
mostojno in neodvisno pot. Formalno smo 
sicer presekali popkovino z nekdanjo sociali-
stično državo, vseeno pa se je marsikaj nek-
danjega vtihotapilo v naša življenja. O poteh 
in stranpoteh lahko dnevno spremljamo pri 
privatizacijskih poskusih, ko se celo koalicijske 
stranke ravsajo med seboj, kaj in kako z držav-
nim premoženjem.
V naši občini se počasi približuje vrhunec turi-
stične sezone, pa tudi kmetje bodo v kratkem 
morali zavihati rokave, kajti žetev je pred dur-
mi. Kose so pele v Selu na srednjeevropsem 
tekmovanju, domače in prijetno pa je bilo tudi 
v boganjskem ogračeku.
Na koncu vas kot vršilec dolžnosti odgovorne-
ga urednika prijazno  vabim k branju nove, 135. 
številke Lipnice, ki se vam tudi tokrat predsta-
vlja s pestro ponudbo.

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, Anja Vučkič. 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.

Dobrote slovenskih kmetij
Minoritski samostan na Ptuju je tradicionalni gostitelj ene 
najpomembnejših prireditev slovenskega kmetijstva, razstave 
prehranskih izdelkov pod naslovom Dobrote slovenskih kmetij. Tudi le-
tos so se z uspehom predstavili tudi kmetijski proizvajalci iz naše občine. 
Še več, domov so se vrnili s kar nekaj priznanji za kakovost. Mimogrede 
smo jih ujeli, ko so prihajali z odra, kjer so jim podelili priznanja. Čestitke 
tudi v imenu uredništva Lipnice.

bc

UPOKOJENSKI POHOD

Društvo upokojencev prireja 25. 6. 2015 že tradicionalni pohod 
ob dnevu državnosti, in sicer pod naslovom: 

Spoznavajmo občino M. Toplice. 
Letos se bomo zbirali od 9. do 10. ure pri gasilskem domu 

v Selu, kjer nam bo predsednik KS Selo predstavil Krajevno 
skupnost in samo traso poti okrog Sela. Trasa bo dolga 10 km 
in vmes bo postojanka za okrepitev in spoznavanje okoliških 

znamenitosti. 

Pohod je primeren za vse pohodnike.

Startnina je 7 evrov in zajema vodo za na pot, pogostitev na 
postojanki, spominček in toplo malico na zaključku v ga-

silskem domu v Selu.

Pohod bo v vsakem vremenu in zato vabim vse, ki imate ve-
selje do pohodništva, druženja in spoznavanja naše občine.

 
Ignac Gabor

Predsednik organizacijskega odbora 
za pohod

Po enoletnem premoru so se 
na dimnik Pa,metne hiše v 
Martjancih vrnile štorklje
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Svetniki prižgali zeleno luč zaključnemu 
računu Občine za leto 2014
Majska seja svetnikov občine Moravske Toplice je v uvodu 
minila v potrjevanju zaključnega računa občine za leto 2014. 
Svetniki so brez razprave prižgali zeleno luč predlogu občinske 
uprave. Brez večjih zapletov se je končala tudi točka dnevnega 
reda, v kateri so svetniki prisluhnili poročilu o realizaciji načrta 
ravnanja z nepremičnim premoženjem v občinski lasti. Sledi-
la je točka, v kateri so svetniki na občinsko vodstvo naslovili 
nekaj vprašanj in pobud. 

ČISTA NARAVA
Javno komunalno podjetje d.o.o.
Tešanovci 20
9226 Moravske Toplice

POROČILO O NADZORU PITNE VODE NA 
VODOOSKRBNEM SISTEMU 
VODOVOD PROSENJAKOVCI V LETU 2014
Poročilo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o pitni vodi 
(Ur. list RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09) - v nada-
ljevanju, Pravilnik, ki v 34. členu določa, da mora upravljavec 
najmanj enkrat letno uporabnike obvestiti o kvaliteti pitne 
vode, ugotovljeni v okviru notranjega nadzora. 
Zajetje se nahaja na travniku v neposredni bližini gozda pod 
vrhom . Vodohran je vkopan v zemljo in se nahaja na travniku 
v neposredni bližini majhnega gozdiča, ki je na severni strani, 
z ostalih strani ga obdajajo vinogradi. Vodohran je lociran 
višje od glavne ceste. Vodohran je lahko dostopen preko 
asfaltnega priključka z ene in makadamskega priključka z 
druge strani. Vodohran je zaščiten z ograjo. Objekt se nahaja 
v zemlji. Cevi v vodohranu so litoželezne.
Omrežje je zgrajeno iz vodovodnih PEHD cevi. Pipa za odvzem 
vzorcev na omrežju je instalirana v hišici zajetja. Omrežje v 
Prosenjakovcih je bilo zgrajeno leta 2002, v Pordašincih in 
Motvarjevcih leta 2003, v Selu in Fokovcih 2004-2009, Čikeč-
ka vas 2006 in Berkovci 2014. Omrežje je ustrezno. Sestavljajo 
ga PEHD cevi različnih prerezov in dveh (2) črpališč za dvig 
tlaka v Prosenjakovcih (pri vodohranu in pri karavli), eno (1) 
črpališče v Čikečki vasi, dve (2) črpališči v Selu, eno (1) črpališče 
v Fokovcih.
Vodovod oskrbuje naselja Prosenjakovci, Pordašinci, Motvar-
jevci, Selo, Fokovci, Čikečka vas in Berkovci. Število prebivalcev, 
ki jih oskrbuje vodooskrbni sistem je 988. Število prebivalcev 
na področju vodooskrbnega sistema brez priključka znaša 
cca 50 ljudi. 
V letu 2014 je bilo v okviru notranjega nadzora odvzetih 17 
vzorcev za mikrobiološka preskušanja in 5 vzorcev za kemij-
ska preskušanja.  V enem vzorcu je bilo ugotovljeno povečano 
število mikroorganizmov pri 37°C (MO37°c) in 22°c (MO22°C), 
v enem vzorcu pa prisotnost koliformnih bakterij. Kot ukrep 
ob neskladnosti vzorca za mikrobiološko preskušanje se je 
izvedlo dodatno izpiranje vodovodnega omrežja.  Vsi vzorci 
za kemijska preskušanja so bili skladni s Pravilnikom o pitni 
vodi (Ur.l. RS št 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).
 V okviru državnega monitoringa so bili odvzeti 4 vzorci pitne 
vode za redna mikrobiološka preskušanja in 1 vzorec za obča-
sna mikrobiološka preskušanja ter 4 vzorci za redna kemijska 
preskušanja in 1 vzorec za občasna kemijska preskušanja.
Vsi vzorci za redna in občasna mikrobiološka preskušanja ter 
kemijska preskušanja so bili skladni s Pravilnikom o pitni vodi.
Omenjeni kemični parametri se bodo v letu 2015 še naprej 
spremljali.
Podrobnejše poročilo o kvaliteti pitne vode za leto 2014, si 
lahko pogledate na spletni strani upravljavca 
( www.cista-narava.net )

Pripravil:   Direktor:
ŠTEVANČEC Andrej  ŠROK Branko, inž.grad.

Vsebinsko razpravo je ponudila obravnava predlogov sklepov 
o določitvi cen  storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, ki 
jo na večjem območju občine izvaja  soboško podjetje Vodo-
vod, za kar so pripravili elaborat o oblikovanju cene, ki zajema 
omrežnino in vodarino.  Z vodovodnim sistemom v Prosenja-
kovcih upravlja javno podjetje Čista narava, ki je prišla pred 
svetnike s predlogom elaborata o oblikovanju cene storitev 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. 
Oba predlagana elaborata, ki bosta osnova za izračun cen,  so 
svetniki potrdili.
Nekaj zapletov je prinesla točka dnevnega reda, v kateri so 
svetniki odločali o članih uredniškega odbora glasila Lipnica. 
Že na prejšnji seji so ugotovili, da bi morali v skladu s sta-
tutom in poslovnikom, odločati o posameznih predlaganih 
kandidatih za uredniški odbor, čeprav je župan Alojz Glavač 
vztrajal pri »paketnem« odločanju. Tako so pri predlogu 
župana Alojza Glavača, da za odgovornega urednika Lipnice 
izglasujejo Borisa Cipota, zdaj že vršilca dolžnosti, z večino 
zavrnili njegov predlog. Enako usodo, zavrnitev svetnikov, je 
doživel predlog za Jožeta Vugrinca, so pa svetniki kot nove 
člane uredniškega odbora za naslednja štiri leta potrdili Sonjo 
Vöröš kot urednico prispevkov v madžarskem jeziku, Valeri-
jo Danč Sabotin kot predstavnico MNSS, Anito Čontala kot 
predstavnico občinske uprave in Anjo Vučkič kot programsko 
delavko. 
Sklepno dejanje 6. redne seje občinskega sveta je pomeni-
la odločna svetniška podpora zahtevi Krajevne skupnosti 
Martjanci, da pri Pošti Slovenije doseže, da tudi s preobliko-
vanjem stalne pošte v pogodbeno pošto, v ničemer ne sme 
trpeti kakovost izvajanja univerzalnih poštnih storitev.

bc
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Madžarska narodna samoupravna 
skupnost Občine Moravske Toplice 

objavlja 
RAZPIS

za društva, ki delujejo na narodnostno 
mešanem območju Občine Moravske 

Toplice in izvajajo madžarske 
narodnostne programe.

Predmet razpisa:
Prijaviti se je možno z madžarsko narodnostno dejavnostjo, 
ki podpira ohranitev, razvoj in krepitev identitete madžarske 
skupnosti.
Razpis izključuje infrastrukturne investicije. 
Madžarska narodna samoupravna skupnost Občine Moravske 
Toplice v proračunu za leto 2015 za potrebe tega razpisa na-
menja 28.000,00 evrov.

Informacije v zvezi z vložitvijo razpisne dokumentacije in ob-
javo rezultatov:
Razpisno dokumentacijo je potrebno vložiti v 2 izvodih (origi-
nal in fotokopija) na predpisani Vlogi za podporo narodnostnih 
programov, v predpisanem roku. Formalno nepopolno razpisno 
dokumentacijo bo možno dopolniti v 8 dneh po vročitvi poziva 
za dopolnitev.  
Razpisno dokumentacijo je možno poslati le po pošti (pripo-
ročeno) v zaprti kuverti z navedbo: „Ne odpiraj – razpis 2015 za 
podporo narodnostnih programov društev, ki delujejo v Občini 
Moravske Toplice” na naslov: Madžarska narodna samouprav-
na skupnost Občine Moravske Toplice, Prosenjakovci 70, 9207 
Prosenjakovci.  
Rok za oddajo: 20.6.2015 (poštni žig)
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na sedežu MNSS OMT 
in na spletni strani www.mtk-mnok.si

Prijavitelji bodo o uspešnosti vloge obveščeni pisno.

Predsednica Sveta MNSS 
Občine Moravske Toplice

Zsuzsi Vugrinec

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Moravske Toplice Községi Magyar 

Nemzeti Önigazgatási Közösség 
pályázatot hirdet a Moravske Toplice 

Község nemzetiségileg vegyesen lakott 
területén működő, magyar nemzetiségi 

programokat kivitelező egyesületek 
részére.

Pályázati program:
Pályázni lehet olyan magyar nemzetiségi tevékenységre, 
amely a magyar közösség önazonossága megőrzésének, 
fejlődésének és megerősödésének előmozdítását támogatja.
Infrastrukturális beruházásokkal nem lehet pályázni. 
A Moravske Toplice Községi Magyar Nemzeti Önigazga-
tási Közösség erre a célra a 2015. évi költségvetésében 
28.000,00 eurót biztosít. 

A pályázat beadásával, kihirdetésével kapcsolatos tud-
nivalók:
A pályázatot 2 (egy eredeti és egy másolati) példányban, 
az erre a célra készült Adatlap kitöltésével, kell benyújtani a 
megszabott határidőre. A formailag hibás pályázatok eseté-
ben, a felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül kell 
kiegészítenie a pályázatot.
A pályázatot kizárólag postai úton (ajánlott küldemény), » Ne 
nyisd ki-pályázat a Moravske Toplice Községben működő 
egyesületek  nemzetiségi programjainak támogatására 2015« 
megjelölésű zárt borítékban lehet beküldeni az alábbi címre: 
Moravske Toplice Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási 
Közösség, Pártosfalva 70, 9207 Pártosfalva. 
Beküldési határidő: 2015. június 20. (postabélyegző)
A pályázati anyag beszerezhető az MTK MNÖK székhelyén, 
vagy a www.mtk-mnok.si honlapon. 

A nyertes pályázókat az önkormányzat írásban értesíti.

A Moravske Toplice Községi MNÖK 
Tanácsának elnöke

Vugrinec Zsuzsi
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Srednjeevropsko tekmovanje 
v košnji v Selu
Tretji vikend v maju je v Selu pri romanski rotundi potekalo 
že 11. Srednjeevropsko tekmovanje v košnji trave z ročno koso. 
V košnji so se pomerili kosci in kosice iz šestih držav, poleg 
slovenskih še iz Srbije, Avstrije, Madžarske, Bosne in Herce-
govine ter Romunije.
Dvodnevno prireditev je pripravilo Pevsko društvo Selo v so-
delovanju z Javnim zavodom Krajinski park Goričko. V soboto, 
na prvi dan prireditve so organizatorji pripravili nočni malo-
nogometni turnir za pokal košnje, ter Noč koscev na kateri 
je zbrane zabavala skupina Plamen. 
Nedeljsko druženje v Selu pa se je začelo s skupno mašo – 
božjo službo, ki so jo sooblikovali predstavniki evangeličanske, 
katoliške, muslimanske ter pravoslavne veroizpovedi. Za tem 
je sledila ekumenska košnja štirih veroizpovedi, ko so verski 
predstavniki pokazali svoje spretnosti v košnji z ročno koso. 
Sledilo je tekmovanje koscev. Najprej so se pomerili kosci 
s kosilnicami oziroma vsem bolj znanimi BCS-kami, ki so 
predvsem zabavali zbrane in poskrbeli za dozo smeha.
V tekmovalnem delu prireditve so se v košnji najprej pomerile 
ženske in pionirji. Sledil je najbolj pomemben del prireditve, 
ekipno srednjeevropsko tekmovanje v košnji z ročno koso, 
v košnji pa so se pomerili tudi člani in veterani posamično. 
Skupaj je kosilo približno šestdeset tekmovalcev. 
Poleg tekmovanja v košnji z ročno koso pa je bilo poskrbljeno 
tudi za kulturni program, na stojnicah pa so se predstavljali 
tudi ponudniki ljudske obrti in domačih dobrot. 

Anja Vučkič 

LJUDJE IN DOGODKI
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PREVZEM ZABOJNIKA ZA LOČENO 
ZBIRANJE PAPIRJA IN PAPIRNE 

EMBALAŽE
Spoštovane občanke in občani,

ali ste vedeli, da z recikliranjem 1 kilograma papirja in papirne 
embalaže prihranimo 900 gramov emisij ogljikovega dioksi-
da, 40 litrov čiste vode, 1/5 drevesa itd., pa tudi zmanjšamo 
emisijo metana, ki nastaja, če papir gnije na odlagališču 
mešanih komunalnih odpadkov?

Zakaj je še pomembno ločeno zbiranje papirja?
Če papir in papirno embalažo zberemo ločeno, ju predelamo 
in ponovno uporabimo, pomeni, da zmanjšamo:
- količine odpadkov, ki se odlagajo,
- stroške ravnanja z odpadki,
- količino energije, ki je potrebna za proizvodnjo novih 

izdelkov,
- onesnaževanje okolja in porabo naravnih virov ter
- prihranimo dragoceni deponijski prostor.

Obveščamo vas, da vam v okviru pilotnega projekta nudimo 
ločeno zbiranje papirja z zabojnikom v gospodinjstvih na-
selja Martjanci in Moravske Toplice.

Gospodinjstva lahko zbirajo papir in papirno embalažo v 
240 l zabojnikih zelene barve z rdečim pokrovom po sistemu 
od vrat do vrat v individualnih stanovanjskih hišah. Vsako 
gospodinjstvo, ki bi želelo ločeno zbirati papir in papirno 
embalažo v navedenih naseljih, lahko na sedežu našega 
podjetja na Noršinski ulici 12 v Murski Soboti prevzame za-
bojnik za ločeno zbiranje papirja.

Odvoz papirja poteka vsake štiri tedne, storitev pa vam ne 
povzroča dodatnih stroškov. Sistem zbiranja je zelo preprost, 
saj od vas zahteva le, da papir in papirno embalažo odlagate v 
za to namenjen zabojnik, ki ga na dan odvoza do 6.00 ure po-
stavite na vaše odjemno mesto. V zabojnik za zbiranje papirja 
sodijo: kartonska embalaža in lepenka, ovojni papir, papirnate 
nakupovalne vrečke, časopisi, revije, zvezki, knjige, reklamni 
letaki, prospekti, katalogi, pisarniški papir, pisemske ovojnice… 
Pred oddajo papirno embalažo razstavite in stisnite, sicer bo 
vaš zabojnik za papir prehitro poln.

Za dodatne informacije nas pokličite na telefonsko številko 
02 526 84 50 ali nam pišite na elektronski naslov info@sau-
bermacher-komunala.si.

Da bi tudi vi prispevali svoj delček k ohranitvi okolja, vas po-
zivamo, da se vključite v ločeno zbiranje papirja po sistemu 
od hiše do hiše in nam pomagate ustvarjati zdravo okolje.

V Bogojini so že desetič ročno vihteli 
kose
Malo je turističnih društev, kot je Turistično društvo Bogojina, 
ki ohranja in obuja stara kmečka opravila, kot je košnja trave 
z ročnimi kosami na stari način. Da pa spomin na nekdanja 
čase in kmečka opravila, kot je košnja trave z ročnimi kosami 
ne bi povem zamrla, so člani Turističnega društva Bogojina 
v soboto, 30. maja v bogojanskem ogračeku nad domačim 
pokopališčem in cerkvijo Gospodovega Vnebohoda, tokrat 
že desetič pripravili etnološko prireditev košnja trave na stari 

način s kmečko gujžino (malico).  Ta stari običaj vse bolj tone 
v pozabo in kanček nekdanjega preteklega duha so tokrat s 
košnjo obudili kosci Turističnega društva Bogojina, pri delu 
pa so jim še pomagale ženske. Za to priložnost in obujanje 
spominov na nekdanje kmečke čase, so vrli kosci vseh starosti, 
tisto mlado sobotno jutro, ko je sonce zasijalo na travnik v bo-
gojanskem ogračeku, na vse zgodaj sklepali kose in se podali 
na ročno košnjo trave na travnik. Šlo je za lep etnološki običaj, 
kajti kosci so klepače prinesli kar na travnik, kjer so prikazali 
kako se klepajo kose. Brž, ko se je druščina koscev zbrala so 
jih pred začetkom košnje nagovorili predsednik Turističnega 
društva Bogojina Jože Puhan, župan občine Moravske Topli-
ce Alojz Glavač in predsednik krajevne skupnosti Bogojina 
Igor Camplin, ki so poudarili in se zahvalili koscem, da so se 
udeležili desete jubilejne košnje s ročnimi kosami, kajti ne-
koč še pred leti, je bila košnja na travniku lepo opravilo, ko 
je potekala med ljudska pomoč, predvsem pri košnji trave. 
Ob tem lepem nepozabnem dogodku je pred košnjo Janja 
Bürmen prebrala odlomek zapisa o  nekdanji košnji trave iz 

LJUDJE IN DOGODKI 
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knjige škofa dr. Jožefa Smeja, sicer domačina iz Bogojine. Po 
skupinski gasilski fotografiji so se kosci razporedili na 6 arski 
parceli, kjer med travo rastejo visoko debelna stara avtoh-
tona drevesa, na brajdah pa raste domače bio vinska trta. 
Skratka bogojanski ograček, kjer je ob travniku ženske imajo 
zeliščni in okrasni vrt je tisto sobotno dopoldne oživel kot 
že dolgo ne, kajti košnjo s ročnimi kosami so si prišli tudi 
ogledat mladi, ki so dogodek spremljali z nostalgijo, starejši 
pa so obujali spomine na mladostna leta. Deseta jubilejna 
košnja je potekala v duhu druženja in obujanja spominov 
na nekdanje kmečke čase. Brž, ko so na travniku zapele kose 
desetih koscev je bilo razpoloženje kar veselo. Med kosci sta 
bila tudi 85. letni Jožef Benkovič iz Bogojine in župan Alojz 
Glavač, ki je prav tako pokazal, kako zna vihteti ročno koso. 
Kosci so se lepo razporedili in že so začele sklepane kose in 
zaslišal se je rez košnje, vsem so si še ročno brusili kose, da 

bo bolj rezale. Ko so kosci travo pokosili so za njimi ženice z 
železnimi vilami plaste pokošene trave raztrosile. Kot zanimi-
vost je organizator na konec travnika zakril v travo spleteno 
steklenico domačega vina iz bogojinskih vinogradov in prvi 
ki je našel »vinski skriti zaklad« so ob koncu košnje vsi kosci 
kar na travniku nazdravili. Pokošena trava se je potem nekaj 
dni še  bogajanskem ogračeku sušila, da je postala posušeno 
seno, katero bodo člani društva porabili za prehrano koz. Ob 
koncu košnje je bil  najbolj veseli in srečen gospodar travnika 
Pavel Horvat ter se zahvalil koscem in ženicam, da so mu prišli 
pomagat pri košnji trave. Po košnji so kosci kose odložili in se 
odpravili na kmečko güžno (malico) vsi skupaj so se zbrali ob 
obloženih mizah, nekateri pa so po stari kmečki navadi sedli 
na pokošeno travo ter zaužili bogate dobrote, katere so za 
kosce pripravile ženske iz Turističnega društva Bogojina, ko 
so denimo bela kava, »bilicova pogača«, domači kruh z za-
seko, ocvirkove pogače ter druge jedi, ki sodijo v krog takega 
opravila. Tako so v bogojanskem ogračeku na travniku že de-
setič odvihtele kose in kosci so obujali spomine in anekdote 
prejšnjega časa, predvsem iz mladostnih dni. Zaslišala pa se 
je tudi lepa domača ljudska pesem. Želja občine Moravske 
Toplice in Turističnega društva Bogojina je, da bi v prihodnje 
bogojanski ograček postal še bolj zanimiv in privlačnejši v 
smeri razvoja turizma na vasi, kajti streljaj so Terme 3000 
Moravske Toplice, kjer bi turistom in naključnim obiskovalcem 
ponudili ogled zeliščnega vrta in domačo kulinariko. Sam kraj 
Bogojina pa obišče tudi veliko romarjev, ki so ogledajo cerkev 
Gospodovega Vnebohoda, ob tem pa bi se še lahko ustavili v 
bogojanskem ogračeku. 

J.Ž.  

Avtobus Moravske Toplice – Murska Sobota
Podjetje Avtobusni promet Murska Sobota je dobilo potrditev s strani Ministrstva za infrastrukturo glede izvajanja voznega 
reda na relaciji Bakovci – Murska Sobota – Moravske Toplice. Že od februarja naprej se na tej relaciji izvaja z enournim in-
tervalom od ponedeljka do petka in omogoča bistveno povečanje dostopnosti prebivalcev in turistov do javnega linijskega 
prevoza potnikov na omenjeni relaciji. Hkrati se izvajajo tudi vsi dosedanji vozni redi v in iz Moravskih Toplic. 
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Kmečke igre v Tešanovcih
Zadnji vikend v maju, natančneje v soboto, je Mladinsko dru-
štvo Tešanovci pripravilo Regijske kmečke igre Tešanovci 2015. 
Ekipe MD Filovci, MD Moravske Toplice, TD Sodar iz Ganča-
nov, ekipa Ivanci in PLP so se pomerile v osmih zanimivih in 
zabavnih igrah. Tekmovalci so se tako preizkusili v vlečenju 
vrvi, smučanju, prenosu vode, metanju balonov in bataša, 
vedrovki, zračnem mostu, preverjali pa so tudi, kako močna 
pljuča imajo. Na koncu je prvo mesto zasedla ekipa TD Sodar 
Gančani, druga je bila ekipa iz Ivanec, na tretje mesto pa se je 
uvrstila ekipa MD Filovci, sledijo še MD Moravske Toplice ter 
PLP. Po igrah je sledila zabava s skupino Plamen.

Znak kakovosti za pšenični mešani kruh in 
vrtanik je prejela Viktorija Horvat iz Mlajtincev 

Zlato priznanje za krušna izdelka na 
Dobrotah slovenskih kmetij na Ptuju
Iz njihove krušne peči diši po domačem kruhu in ostalih 
krušnih mlevskih izdelkih
Na letošnji kulinarični prireditvi Dobrote slovenskih kmetij na 
Ptuju iz Pomurja sodelovala tudi kmetija Horvat iz Mlajtincev. 
Kmetija Horvat iz Mlajtincev v občini Moravske Toplice je sre-
dnje velika kmetija, kjer v hlevu redijo pitance, obdelujejo  30 
ha zemlje, kjer pridelujejo različne poljščine, pšenico, ječmen, 
koruzo in buče. Sicer pa so na kmetiji v zadnjem času šli korak 
naprej, saj imajo že nekaj časa dopolnilno dejavnost, in sicer 
peko kruha in ostalih mlevskih izdelkov. Ker nameravajo kme-
tijo predati sinu Boštjanu in bo potem prevzemnik kmetije, so 
se odločili  za dopolnilno dejavnost na kmetiji. Odločili so se 
za peko kruha in drugih mlevskih izdelkov. Sinu Boštjanu pri 
tem delu veliko pomagata oče in mama ter babica.  Mama 
Viktorija mu največ  pomaga pri peki, ki v krušni peči peče 
domači kruh, posolanke, kvašene orehove, makove in marme-
ladne potice in ocvirkove pogače. Viktorija, kot dobra kuharice 
od leta 2012 sodeluje na tekmovanju na Dobrotah slovenskih 
kmetij na Ptuju.  Doslej je že prejela niz priznanj na ocenje-
vanju krušnih izdelkov na Ptuju, za makovo potico srebrno, 
tri leta zapored za pšenični mešani kruh zlata priznanja in za 
vrtanik bronasto priznanje. Sedaj po treh letih sodelovanja na 
Dobrotah slovenskih kmetij na Ptuju je prejela letos zlato pri-

znanje za pšenični mešani kruh in zlato priznanje za vrtanik, 
pri čemer je za oba krušna izdelka prejela znak kakovosti, na 
kar je nadvse ponosna. Tudi na podelitvi obeh zlatih odličij na 
Ptuju v minoritskem samostanu, kjer so njena izdelka ocenili 
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Obnovljen zvonik v Kančevcih
Na kovinski konstrukciji obešen zvon je nekaj posebnega 
za naše kraje. Njegova zgodovina sega v leto 1924. Denar za 
njegov nakup je bil poslan iz Amerike, pripeljali so ga iz Ma-
džarske in še istega leta so ga blagoslovili. Je zvon kančevskih 
evangeličanov. Zvon se je včasih uporabljal za obveščanje lju-
di: ob smrti vaščanov, ob požaru v vasi, ob zapadlem snegu so 
z njim obvestili ljudi naj gredo odmetavat sneg s cest, če je 
prišlo do prepira v vasi, z njim so zvonili pod oblake in če so bili 
pravočasni so jih tako pregnali in preprečili morebitno točo. 
Zvonili so še opoldne in tako so ljudje vedeli, kdaj naj gredo 
domov iz njiv in travnikov, zvonili so pa tudi večernice. Zaradi 
širitve ceste so zvon preselili iz ovinka na Kanjovem bregu 
nekaj metrov nižje h gasilskemu domu, kjer stoji še danes. 
Zaradi vremenskih razmer, starosti in dosedanjega nevzdr-
ževanja je bil zvonik potreben manjše obnove. V soboto 14. 
marca 2015  je nekaj vaščanov zvonik prebarvalo, kasneje smo 
na njega namestili novo vrv in okrog njega zasadili ciprese. 
Danes zvonik nima posebne funkcije, je pa skupaj z vaško-
-gasilskim domom znamenitost naše vasi. 

Etelka Hari in Aleš Podlesek

in so bili tudi nekaj dni na ogled, so se jih od veselja in sreče, 
kar je dosegla v svojem dolgoletni peki v domači krušni peči 
zarosile oči in srce je od veselje poskakovalo. Kaj takega le 
lahko samo doseže z znanjem, nenehnim izobraževanjem 
na področju kulinarike in dolgoletne prakse. Doma pridelajo 
vsa krušna žita, katera potem odpeljejo v mlin v Mlinopek v 
Mursko Soboto, kjer potem pšenico zamenjajo za moko. Iz te 
pšenične moke potem Viktorija v domači krušni peči, v kateri 
kuri z drvmi, peče kruh in ostale mlevske izdelke. Njen kruh in 
ostali izdelki se prodajajo vsak dan sveži v prodajalni »Škloj-
ca«- kmečke dobrote v Murski Soboti, kajti Viktorija peči  kruh 
in ostale mlevske izdelke.  Viktorija vsak dan vstaja  navsezgo-
daj zjutraj ob 3. uri, ko najprej moko in ostale sestavine stroj-
no zamesi v testo, nato testo oblikuje v 1 kilogramske hlebčke, 
potem kruh nekaj časa vzhaja in takrat je že peč pripravljena 
do določene temperature in potem z lesenim loparjem polo-
ži kruh v peč in ko je kruh pečen še toplega zloži v zaboje in  
odpelje v trgovino, kjer že kupci čakajo na sveži kruh. Tako je 
že njeni sveže pečeni kruh na policah, ko se odpre trgovina, 
in že kupci lahko toplega odnesejo domov za zajtrk. Ostale 
izdelke, kot so vrtanki, makova, orehova in marmeladne poti-
ce, orehovi in makovi kiflčki, posolanke, ocvirkove pogače pa 
večji del zamesi ročno in jih tudi sproti oblikuje. Doma ima 
urejene prostore, kjer ima prostor, kjer mesi mlevske izdelke, v 
drugem prostoru je krušna peč, v predprostoru pa je prostor 
s policami, kamor zlaga kruh in ostale mlevske izdelke. Da že 
več let sodeluje na ocenjevanju mlevskih izdelkov na Dobro-
tah slovenskih kmetij na Ptuju jo je navdušila svetovalka za 
dom, družino in dopolnilne dejavnosti Anica Petrovič, ki je 
zaposlena na Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota. 

Ob vsem tem napornem delu na kmetiji in pri peki mlevskih 
izdelkov najde gospodinja Viktorija še čas za sebe, pri čemer 
se vsako leto udeleži srečanja Pomurskih kmetic, veliko znanja 
s področja peke in priprave mlevskih izdelkov se je naučila 
tudi v domači pekarni Vegi v Žitkovcih ter na raznih kuharskih 
in drugih tečajih na Biotehnični šoli v Rakičanu. V zadnjem 
času so njeni izdelki zelo cenjeni in iskani, saj po njih pov-
prašujejo tudi turisti iz bližnjih Term 3000 Moravske Toplice. 
Tudi v domači kuhinji je na njihovi mizi vsak dan sveže pečeni 
kruh, pri čemer so ostali člani družine na njene izdelke nadvse 
navdušeni, ko iz krušne peči zadiši v domačo toplo kuhinjo. 
Kljub napornemu delu na kmetiji bo še naprej sodelovala na 
ocenjevanjih na Ptuju in kamor jo bodo povabili. Tako bo še 
nekaj let dišalo iz njene krušne peči. 

J.Ž. 

Viktorija Horvat iz Mlajtincev je letos prejela za svoje krušne izdelke znak 
kakovosti.
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Tradicionalni pohod ob dnevu sv. Jurija
V Središču je nekoč vsako leto potekalo proščenje ob dnevu 
svetega Jurija, ki ga je spremljalo bogoslužje in velika gasilska 
zabava. Vendar je ta običaj sčasoma zamrl, zato sta se Madžar-
ska samoupravna narodna skupnost občine Moravske Toplice in 
lokalno kulturno društvo Antal Ferenc odločila za organizacijo 
pohoda ob dnevu svetega Jurija. 
Letošnji pohod je bil že četrti in je v Središče privabil številne 
pohodnike, ki so prišli tudi iz bližnjih naselij, iz Murske Sobote 
in tudi drugih slovenskih krajev. Udeleženci letošnjega pohoda 
so krenili iz Središča v smeri naselja Magyarszombatfa, kjer smo 
si ogledali lončarsko hišo in Czughovo spominsko sobo. Naši 
sosedje so nas prijazno sprejeli z okusnimi domačimi pogačami 
in pecivom ter napitki. Med potjo smo se večkrat ustavili, da bi 
si oddahnili in se osvežili. 
Pot proti domu smo nadaljevali čez gozd in občudovali lepote 
narave. Ob vrnitvi v Središče nas je pričakovala malica, nato pa 
prijetno druženje. Vreme nam je bilo naklonjeno, narava je bila 
prečudovita, zrak pa prijetno svež, tako smo se vsi pohodniki 
domov vrnili z lepimi doživetji in polni zadovoljstva. 
 

Alen Vugrinec 

Ocenjevanje vina in žganja
S ciljem, da pod enakimi pogoji primerjamo kakovost vin in 
žganja iz dveh sosednjih držav, Slovenije in Madžarske, je vino-
gradniška sekcija Kulturno-turističnega društva »Ady Endre« 
Prosenjakovci, 13.05.2015 organizirala že tradicionalno medna-
rodno ocenjevanje vina, ki je tokrat potekalo v Prosenjakovcih. 
Komisija je ocenila 52 vzorcev vin, od katerih jih je 1 prejelo 
zlato priznanje (družina Kovač Prosenjakovci), 32 srebrna in 10 
bronasta. 
13.05.2015 pa je potekalo ocenjevanje žganja v vasi Magyars-
zombatfa na Madžarskem. Ocenjenih je bilo 41 vzorcev žga-
nja (15 iz Slovenije), od katerih jih je 12 prejelo zlato priznanje 
(8 iz Slovenije), 13 srebrna (4 iz Slovenije) in 14 bronasta (3 iz 
Slovenije).

Predsednik KTD »ADY Endre Prosenjakovci:
Ladislav Vöröš

 

Hagyományos Szent György-napi 
gyalogtúra
Régen Szerdahelyen évenként Szent György-napi búcsút 
tartottak, istentisztelettel és nagy tűzoltómulatsággal. De ez 
a szokás már egy ideje elmaradt, ezért helyébe a Moravske 
Toplice községi Magyar Nemzetiségi Önigazgatási Közösség 
és a helybeli Antal Ferenc művelődési egyesület hagyomá-
nyos Szent György-napi gyalogtúrát szervez.
Az idei rendezvény már a negyedik volt a sorban, és szintén 
nagyon sok túrázót csalogatott Szerdahelyre. A résztvevők 
a szomszédos falvakból, Muraszombatból és Szlovénia más 
részeiből is érkeztek. Az idei gyalogtúra útvonala Szerdahe-
lyről indult Magyarszombatfa irányába, ahol megtekintettük 
a fazekas házat és a Czugh emlékszobát. Magyarszombatfai 
szomszédjaink nagy szeretettel, finom házi pogácsákkal, sü-
teményekkel és itallal fogadtak bennünket. Útközben többször 
megpihentünk és felfrissültünk.

A hazafelé vezető utunkat az erdőn keresztül folytattuk, és 
így megcsodálhattuk a természet szépségeit is. Szerdahe-
lyre visszaérve meleg uzsonna várt mindenkire, amit társal-
gás követett. Az időjárás kedvezett nekünk, gyönyörű volt a 
természet, friss a levegő, mindez pedig hozzájárult ahhoz, 
hogy minden túrázó szép élményekkel és elégedetten ér-
kezett haza.

Vugrinec Alen



     Lipnica - 12. junij 2015  : : : : : : : : : :   11

LJUDJE IN DOGODKI

Prvomajsko kresovanje v Kančevcih
praznik dela smo v Kančevcih praznovali pri potoku na travniku, 
tam smo se zbrali 1. maja 2015 ob 17. uri. Zbralo se nas je 40, pri-
pravljena smo imeli dva kresova, ki smo ju prižgali in druženje 
nadaljevali ob pijači, pecivu in pogačah do hladnih večernih ur.

Uroš Podlesek

Tudi učenci so postavili svoj mlaj
Med prvomajskimi počitnicami smo na OŠ Bogojina v okviru 
projekta Popestrimo šolo 2015 pripravili raznolik nabor de-
javnosti z namenom spodbuditi učence, da aktivno preživijo 
svoj prosti čas. V ta namen smo v torek organizirali kolesarski 
izlet do Bukovnice, v sredo smo se prelevili v kuharje in si 
pripravljali zdrave, ampak slastne obroke. V četrtek pa smo 
po tradiciji pripravili pravo kresovanje in postavili mlaj.
Z učenci smo se najprej odpravili v gozd, kjer smo skušali 
poiskati pravo drevo. Ker žal nismo našli, kot narekuje tradi-
cija, primernega iglavca, smo stvari poenostavili in si izbrali 
listnato drevo, ki je še najbolj spominjalo na obliko mlaja. Ob 
povratku v šolo smo mlaj okrasili, izdelali vence iz vejevja, jih 
okrasili v barvah slovenske zastave. Fantje so prevzeli skrb za 
okrasitev mlaja in izvrtali s svedrom luknjo v zemljo, punce 
pa so iz barvnega papirja izdelale rožice, katere so podarile 
mladim fantom. Ob vsem dogajanju smo si zakurili še pravi 
kres in si na žerjavici popekli kruh in hrenovke. Ker je bila 
prava volja, smo še zapeli nekaj ljudskih pesmi in si s tem 
krajšali čas. 
Ko smo mlaj okrasili, smo pripravili pravi kulturni program 
ob postavitvi. Punce so s svojimi žametnimi glasovi zapele 
državno himno ter tako pospremile mlaj na svoje mesto. 
Končno je bil naš mlaj postavljen. Raznobarvni trakovi so 
v vetru veselo zaplapolali, okrog mlaja pa se je zapelo in 
zaplesalo.

Izvajalki projekta POŠ 2015
Melita Lazar in Valerija Šadl

Bor- és pálinkaminősítés
Hogy azonos feltételek mellett minősíthessük a két szom-
szédos ország, Szlovénia és Magyarország borainak és pá-
linkáinak minőségét, a pártosfalvi Ady Endre Művelődési és 
Turisztikai Egyesület borászati szekciója 2015. május 13-án, 
Pártosfalván megszervezte az immár hagyományos nemzet-
közi borminősítést. A bizottság 52 bormintát vizsgált, ebből 
egy arany elismerésben részesült (a pártosfalvi Kovač csa-
lád), továbbá 32 ezüst és 10 bronz elismerést is kiosztottak. 
Ugyanaznap, május 13-án, Magyarországon, Magyarszombat-
fán zajlott a pálinkaminősítés. A bizottság elé 41 pálinkaminta 
került (15 Szlovéniából). 12 pálinka (8 szlovéniai) részesült 
arany fokozatú elismerésben, továbbá 13 ezüst (4 szlovéniai) 
és 14 bronz (3 szlovéniai) elismerést érdemelt ki. 

Vöröš Ladislav
Ady Endre MTE Pártosfalva, elnök
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Postavljanje mlaja pri obmejnem kamnu 
(Motvarjevci-Szentgyörgyvölgy)
1. maja 2015 sta KUD József Attila in KS Motvarjevci na držav-
ni meji Motvarjevci-Szentgyörgyvölgy priredila tradicionalno 
postavljanje mlaja. Dogodka smo se udeležili Motvarjevčani 
in »naši« sosedje na madžarski strani. Udeleženci smo se 
zbrali ob 11.00 uri. Po nagovoru predsednice KS Motvarjevci, 
Lidije Dora, smo s skupaj okrasili in postavili mlaj. Po konča-
nem delu se nam je prilegel zasluženi bograč, po obedu pa 
niso manjkali niti domača madžarska palinka niti slastne 
pogače.

Zapisala: Natalija Novak
S fotografijo opremila: Timea Bogdan

Májusfaállítás a határkőnél 
(Szentlászló-Szentgyörgyvölgy)
A szentlászlói József Attila Művelődési Egyesület és a Helyi 
Közösség május 1-jén, a Szentlászló-Szentgyörgyvölgy közötti 
határszakasz mellett megszervezte a hagyományos májusfaál-
lítást. Az eseményen a szentlászlóiak mellett a magyar oldali 
szomszédjaink is részt vettek. A résztvevők 11 órakor gyü-
lekeztünk. Miután Dora Lidija, a szentlászlói helyi közösség 
elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, közösen kidíszítettük 
és felállítottuk a májusfát. A munka után jólesett a bogrács-
gulyás, utána pedig nem hiányozhatott a magyar házi pálinka 
és a finom rétes sem. 

Lejegyezte: Novak Natalija
A fotókat készítette: Bogdan Timea

Maratoni skozi našo občino
Povprečen človek se ob besedi »dopust« najverjetneje spomni 
na poležavanje pred televizorjem in drugo brezdelje, ali pa na 
oddih ob obali ali v hribih. Zdaj si pa poskušajte predstavljati, 
da se nekega dne zbudite in si rečete: »Letošnji dopust bom 
izkoristil za petnajstdnevni tek okoli Slovenije!« Si je težko 
predstavljati, mar ne?! Seveda pa so med nami tudi ljudje, ki s 
tovrstnimi rečmi mislijo smrtno resno, in eden takšnih je Toni 
Perušič. Ta 51-letni Belokranjec, ki živi in dela v Ljubljani, se je 
po letu priprav na pot podal 28. marca iz domačega Črnomlja, 
nato pa v smeri urinega kazalca nadaljeval ob državni meji. 
Kot je povedal Toni, je s to neverjetno avanturo kronal svojo 
petnajstletno tekaško kariero, ki se je začela na Maratonu 
treh src v Radencih, nadaljevala pa na ultramaratonih doma 
in v tujini. Toda Toni ni tekel le zase. Tek je imel namreč tudi 
dobrodelno noto, saj je zbiral sredstva za Sončkove počitnice 
za otroke.
Belokranjca je pot zanesla tudi v naše kraje, in sicer v okviru 11 
etape, ki je 7. aprila potekala od Žibercev preko Goričkega do 
Motvarjevcev. Toni je v našo občino, natančneje v Ivanjševce, 
vstopil po več kot 800 pretečenih kilometrih. Ko sem ga zve-
čer v skupini nekaj tekačev in spremljevalne ekipe prestregel 
v Berkovcih, je dnevni števec kazal že več kot 80 kilometrov. Po 
dolgem dnevu je Maratoni, kot ga kličejo prijatelji, naposled 
le ugledal gostišče Puhan v Motvarjevcih, ki mu je kot spon-
zor etape nudilo prenočišče. Toni je tek kot vedno zaključil z 
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dvignjeno slovensko zastavo in ob poslušanje državne himne.
V Motvarjevcih smo se ponovno zbrali zjutraj, ko je Toni 
sprejel družino Denisa Malačiča iz Prosenjakovcev, ki je ul-
tramaratonca februarja povabil v oddajo Dobro jutro. Sledilo 
je skupinsko fotografiranje, državna himna in že smo bili na 
poti. Tokratna etapa je bila večinoma ravninska, vreme pa z 
izjemo nekaj ur zmernega dežja ravno pravšnje za tek. Ob 
dobri glasbi in še boljši družbi so kilometri hitro minevali in 
že v Črenšovcih je padla maratonska razdalja. Po kratkem po-
stanku v Srednji Bistrici smo prečkali reko Muro in Toni je po 
dveh dneh zapustil Prekmurje. Dan se je nagibal proti večeru, 
ko smo prispeli v Ljutomer, kjer smo zavili levo in soglašali, da 
nas zdaj res nihče več ne ustavi. No, vsaj do Radomerja, kjer 
so Tonija pričakali znanci iz Prlekije. Po kozarčku in obveznem 
fotografiranju smo zagrizli v še zadnjih nekaj klancev, nato pa 
po 11 urah in 70 kilometrih zagledali najlepšo tablo tega dne 
– tisto pred Ormožem. Razbolele noge, utrujenost, a prešerni 
nasmehi in čestitke ob neznanskem zadovoljstvu po dobro 
opravljenem delu. Seveda, obvezno še himna, nato pa vsak v 
svojo smer. Jaz nazaj v Prekmurje, Toni in ekipa pa k počitku 
in pripravi za naslednji dan. 
Niti predstavljati si nisem mogel, kako se je po dvanajstih 
dneh na nogah počutil trdoživi Belokranjec, a po vsem tem 
je še vedno pel in po treh dneh, 11. aprila po 1100 kilometrih 
krog sklenil v Črnomlju. Klobuk dol!

Aljoša Koroša

Maratoni a mi községünkben is
A „szabadság” szó hallatán, az átlagembernek valószínűleg 
a tévézés vagy egyéb semmittevés, netán a tengerparti vagy 
a hegyekben történő nyaralás jelenik meg lelki szemei előtt. 
Most pedig próbálják meg elképzelni, hogy ébredés után, egy 
reggelen azt mondják maguknak: „Az idei nyári szabadságom 
idejében, tizenöt nap alatt, körbefutom Szlovéniát” Hát, ez ne-
hezen képzelhető el, nem de? Mégis, vannak köztünk olyanok, 
akik halál komolyan gondolják ezt, és közéjük tartozik Toni Pe-
rušič is. Ez az 51 éves Bela krajinai születésű, Ljubljanában élő 
és dolgozó férfi, egyéves előkészületek után, március 28-án, 
Črnomelj városából indult útnak, majd az óramutató irányában 
az országhatár mellett folytatta. Amint azt Toni elmondta, ezzel 
a hihetetlen kalanddal kívánja megkoronázni tizenöt éves futó 
karrierjét, amely Radencin, a Három szív maratonnal indult, 

majd a hazai és külföldi ultra maratonokkal folytatódott. De Toni 
nemcsak kedvtelésből futott, hanem a futásnak jótékonysági 
jelleget is adott, mivel a hátrányos helyzetű gyerekek nyaralá-
sára (Sončkove počitnice) gyűjtötte a pénzt.  
A lelkes futót útja felénk is vezette, éspedig a 11. szakasz idejé-
ben, amely április 7-én Žiberciben kezdődött, majd a Goricskón 
keresztül, Szentlászlóig vezetett. Községünkbe, pontosabban 
Ivanjševciba Toni a több mint 800 kilométeres táv lefutása után 
lépett be. Amikor aznap este a futók és a kísérőcsapat kísé-
retében Berkovciban találkoztunk, a napi kilométer számláló 
már túllépte a 80 kilométert. A hosszú nap végén, Maratoni, 
ahogy a barátai szólítják, megérkezett Szentlászlóra, a Puhan 
fogadóba, amely szponzorként szállással várta. Az aznapi fu-
tást Toni már hagyományosan a szlovén zászlóval és a himnusz 
hangjai mellett zárta. 
Reggel újra Szentlászlón gyűltünk össze, ahol Toni fogadta a 
pártosfalvi Denis Malačič családját, aki az ultramaraton futót 
februárban, a Jó reggelt (Dobro jutro) műsorban látta vendégül. 
Közös fotó, himnusz és máris újra úton voltunk. A következő 
szakasz többnyire síksági volt, az időjárás pedig, a néhány 
órás mérsékelt eső után, ideális volt a futáshoz. A jó zene és a 
kellemes társaság mellett gyorsan magunk mögött hagytuk a 
kilométereket, és már Črenšovcin teljesítettük a maratoni távot. 
Srednja Bistricán egy kis pihenőt tartottunk, majd átkeltünk a 
Murán, és Toni két nap után elköszönt a Muravidéktől. A nap 
lassan estébe hajlott amikor Ljutomerbe érkeztünk, ahol balra 
fordultunk, és egyetértésben megállapítottuk, hogy most már 
semmi sem állíthat meg bennünket. Legalábbis Radomerje 
településig, ahol Tonit a prlekijai ismerősök várták. Egy po-
hárka és a kötelező fotózás után még nekiestünk az utolsó 
kapaszkodóknak, majd 11 óra és 70 kilométer után, Ormož 
előtt felbukkant a nap legszebb helységnévtáblája. A sajgó 
lábak és fáradtság ellenére vidám kacagással és elismeréssel 
ünnepeltük a kiváló teljesítményt. És persze a kötelező him-
nusz, majd szétszéledtünk, ki-ki a maga irányába. Jómagam 
vissza a Muravidékre. Toni és csapata pedig pihenőre tért, és 
a következő napra készült már. 
Elképzelni sem tudtam, hogy tizenkét nap után hogy érezte ma-
gát a kitartó Bela krajinai, fájt-e a lába, de az biztos, hogy mind-
ezek után még vidáman énekelt, majd három nappal később, 
és 1100 kilométer után, a kör bezárult, visszatért Črnomeljba. 
Le a kalappal előtte!

Koroša Aljoša
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Pohod prijateljstva
v torek, 21. 4. 2015, smo izkoristili lep, sončen popoldan in se 
odpravili na »Pohod prijateljstva« dveh enot Vrtcev občine 
Moravske Toplice. Ker smo bili tokrat organizatorji pohoda 
predstavniki enote Filovci, smo z veseljem povabili prija-
telje iz enote Bogojina, ki so se udeležili pohoda in skupaj 
smo potrdili znan japonski pregovor, ki pravi: »Če imaš pri-
jatelja ob sebi, ni nobena pot predolga.«

Naš pohod je potekal po različnih površinah, in sicer po 
asfaltni cesti, makadamski poti, travniku in med gorica-
mi. Otroci so bili navdušeni in so se pohoda še posebej 
veselili, saj si s tem nabirajo točke za pridobitev nalepk 
športnega programa Mali sonček. Med hojo se je slišalo 
glasno prepevanje pesmic, klepetanje, uživanje v naravi 
in prijetni družbi. Kljub temu, da je bil celoten pohod dolg 
približno 5 km, so ga prehodili tudi nekateri naši najmlajši 
otroci, stari do 2 let, ki jim še posebej čestitamo. Da smo 
pa še lažje prehodili del poti, smo seveda imeli vsem tudi 
postojanko. Na postojanki, ki je bila na Vinariumu Puhan, so 
bili vsi gostje deležni pogostitve, za katero smo poskrbeli. 

Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujem vsem staršem, ki 
so spekli pecivo, prinesli sadje in družini Puhan, ki nas je 
sprejela in pogostila s pijačo. 
Po okrepčilu z nahrbtnika in ponujenih dobrot, smo izvedli 
še igro »fuclanje«, ki so se jo igrali nekoč. Da smo lahko igro 
izvedli, so imeli vsi pohodniki med potjo nalogo, in sicer, 
da so si poiskali majhen kamenček. Med igro smo glasno 
navijali in se na koncu tudi veselili zmagi otrok. Sledila je 
živahna, klepetava in vesela vrnitev nazaj na startno mesto, 
kjer smo se poslovili in bili vsi mnenja, da moramo tovrstna 
srečanja še večkrat ponoviti.
 »Zahvaljujemo se vsem, ki ste sodelovali pri povabilu in 
izvedbi našega srečanja z vami. S tem ste nam polepša-
li popoldan in pripomogli, da smo opravili še en pohod v 
okviru projekta Mali sonček.«

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

IZ ŠOL IN VRTCEV  
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Najpomembnejši cilji tega projekta so  bili:
- spodbujati medgeneracijsko branje literature (evropski trend)
- spodbujati branje med mladimi (učence 3. triletja OŠ in sre-
dnješolce)
- spodbujati branje med odraslimi (starejšimi)
- prispevati k spodbujanju branja v okoljih, kjer te skupine de-
lujejo (na osnovnih in   srednjih šolah, v splošnih knjižnicah, v 
krajevnih skupnostih itd.)
- promovirati kakovostno slovensko mladinsko literaturo iz 
zbirk »Zlata bralka, zlati bralec« in »Rastem s knjigo«
- navdušiti obe starostni skupini bralcev za teme in probleme, 
ki jih obravnavajo ta
  literarna dela, primerjava podobnih besedil ... izmenjava 
mnenj o literaturi, primerjava osebnih izkušenj (tudi obujanje 
spominov) ... stkati medgeneracijsko izmenjavo in  povezovanje
- po potrebi spodbuditi tudi drugo medgeneracijsko izmenja-
vo: npr. iskanje informacij na  spletu
 
Naše prvo skupno srečanje je bilo 14. 11. 2014. Obiskala nas 
je vodja projekta, strokovnjakinja mladinske književnosti ga. 
Tilka Jamnik, in nam predstavila projekt, konkretne knjige ter 
nas motivirala, da bi jih brali. Pustila nam je dovolj izvodov 
izbranih knjig, ki jih bomo brali na šestih srečanjih, in še nekaj 
izvodov vsake od teh knjig za šolsko knjižnico. Vseh 6 knjig, 
ki jih bomo brali, ostane po želji nam, sicer ustanovi, v okviru 
katere potekajo bralna srečanja. Po vsakem bralnem srečanju 
zapišemo vtise s srečanja in pošljemo poročilo.
V drugem delu je ga. Tilka Jamnik vodila delavnico, in sicer smo 
brali pesmi iz pesniške zbirke Izbrane Rozine v akciji Andreja 
Rozmana Roze, se pogovarjali, izmenjavali mnenja, skratka 
uživali v Rozini poeziji. Andrej Rozman Roza se bo 21. maja 
2015 predstavil na prireditvi  ob zaključku Bralne značke na 
OŠ Bogojina.
Dogovorili smo se, kaj bomo brali na 2. srečanju. To knjigo smo 
dobili domov in tako je bilo na vsakem naslednjem srečanju. 

Na drugem srečanju, ki je bilo 16. 12. 2015, smo se pogovarjali 
o dveh pesniških zbirkah, in sicer Pavček.doc Toneta Pavčka in 
Naročje kamenčkov Saše Vegri. Razmišljanje ob pesmih in o pe-
smih nas je vodilo k spoznavanju samih sebe, svojih sodelavcev, 
učencev, staršev in h krepitvi svojega šibkega področja. Branje 
poezije je lahko tudi zelo zanimivo in zaželeli smo si še takih 
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LITERARNA DELAVNICA IN BRALNI KLUBI 
NA OŠ BOGOJINA

»BRATI POMENI POČETI PODVIGE.«
(Tone Pavček)

Ob svetovnem dnevu knjige, 23. aprila 2015, se je tudi na OŠ 
Bogojina dogajalo marsikaj zanimivega in poučnega, povezano 
seveda s knjigo in branjem. Osnovni namen tega dne je široki 
množici približati knjigo in razširjati bralno kulturo. Na ta dan 
se organizirajo razne razstave knjig, knjižni sejmi, prireditve, 
recitali, branja, noč knjige … Med sabo si podarjamo knjige in 
lepe misli. Noben prijatelj ni tako zvest, kot je knjiga.
Tudi na naši šoli smo to počeli, in sicer v tradicionalni popol-
danski literarni delavnici, ki se je je udeležilo 15 učencev od 6. do 
9. razreda. To so učenci, ki radi berejo, tekmujejo tudi za bralno 
značko, med njimi so tudi nadarjeni. 4 učenke iz 9. razreda so 
se literarne delavnice udeležile že četrtič, torej vsako leto od 6. 
razreda dalje. To so: Lara Seredi, Iva Ošlaj, Patricija Cigan in Ema 
Raus. Kar 12 učencev si je med sabo podarilo knjige, ki so jih 
kupili za svoje prijatelje ali jih našli na knjižni polici. Ob tem so 
izrazili lepe misli z željo, da naj te knjige z veseljem preberejo. 
V njih so zapisali lepe misli v spomin na srečanje. Vsi sodelujoči 
v literarni delavnici so si podarili pesmi iz najljubših pesniških 
zbirk in pesmi, ki so jih učenci sami napisali. Na igriv način so 
spoznali dve pesniški obliki, in sicer naštevanko in konkretno 
poezijo. Boris A. Novak in njegova pesniška zbirka Oblike sveta 
jih je navdihnila za pisanje pesmi. Vse pesmi smo razstavili na 
šolskem hodniku.
Po literarni delavnici je sledil še 6. (zadnji) bralni klub projekta 
MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE OB LITERARNIH DELIH, KI 
SO NAMENJENA NAJSTNIKOM IN ODRASLIM, na katerem smo 
se pogovarjali o knjigi Irene Velikonja Na okenski polici. Več o 6 
bralnih srečanjih pa po predstavitvi projekta.
Pri Društvu Bralna značka Slovenije – ZPMS so v sodelovanju z 
Javno agencijo za knjigo RS osnovali projekt MEDGENERACIJ-
SKO POVEZOVANJE OB LITERARNIH DELIH, KI SO NAMENJENA 
NAJSTNIKOM IN ODRASLIM, s katerim so želeli povezati skupine 
mladih bralcev iz srednjih šol, 3. triletja OŠ in odrasle bralce 
v istem kraju (isti splošni knjižnici, na isti šoli ipd.). Ga. Tilka 
Jamnik, znana promotorka branja in vodja tega projekta v slo-
venskem prostoru, nas je  povabila k sodelovanju. Ker sem z 
njo že večkrat zelo uspešno sodelovala (predavanje o branju za 
starše, delavnica o branju za starše, učitelje in učence …), sem 
kot mentorica Bralne značke od 6. do 9. razreda, koordinatorica 
BZ od 1. do 9. razreda, vodja projektov Naj bralec in Bralni na-
hrbtnik sprejela izziv in v oktobru 2014 povabila starše, učence, 
ki radi berejo, in učitelje v ta projekt. Kar 19 se jih je prijavilo za 
bralna srečanja, in sicer 9 učencev, 5 staršev in 5 učiteljev. Tako 
sem prevzela mentorstvo bralnega kluba, s katerim smo obo-
gatili naše medsebojne odnose in medgeneracijska druženja, 
spodbujali različna branja in obogatili sebe in  šolsko knjižnico 
z novimi knjigami.
Projekt je potekal ob knjigah iz zbirke »Zlata bralka, Zlati bralec« 
Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS in projekta »Rastem s 
knjigo« Javne agencije za knjigo RS. Društvo Bralna značka Slo-
venije – ZPMS in Javna agencija za knjigo sta pripravili sezname 
ustreznih knjig, ki sta jih imeli še na zalogi. 
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branj. Pavčkove pesmi so nekaj posebnega in po njegovih pesmih 
vedno znova radi posegamo, saj so življenjske in dajo misliti.
Tone Pavček je naredil nov izbor svojih pesmi, jih razvrstil v 10 
tematskih sklopov in vsakemu izmed teh dodal svoja, včasih zelo 
osebna razmišljanja. Tako zbirka ne prikazuje le Pavčkovih pesmi, 
pač pa tudi okolje, v katerem so se rodile, pesnikove nazore, oko-
liščine in spomine, ki so imeli vpliv na njihov nastanek. Pavček 
govori o svojih domačih krajih, šoli, mladosti, ljubezni, svojih pr-
vih pisateljskih podvigih, navdihu, sreči in nesreči.   

23. 1. 2015 je bilo naše tretje srečanje. Naslov knjige Kot v filmu, 
avtor Vinko Möderndorfer. Tako mladi kot tudi odrasli smo uži-
vali v branju te knjige. Pisatelj se je na odličen način poistove-
til z 12-letnikom, nazorno predstavil stisko matere in vendarle 
srečno zaključil zgodbo. Mladi namreč preveč trpijo na račun 
odraslih. Po dolgem času smo brali mladinsko literaturo z zani-
mivim jezikom in mnogimi sporočili. V pogovoru v skupinah smo 
ugotovili, da mladim bralcem daje na pot, da ni nič nemogoče, 
le za svojimi cilji je potrebno iti. Veliko pa daje tudi znanje, ki si 
ga lahko pridobiš na veliko načinov, tudi s pomočjo spleta. Bilo 
nam je zelo zanimivo branje z življenjsko tematiko in ogromno 
sporočilno vrednostjo. Ta knjiga je bila pravšnja za debatiranje, 
delitev mnenj in misli o današnjem času. Posebno primerna je za 
najstnike, da premislijo o svojem življenju. Prav tako v razmislek 
odraslim in idealna podlaga za medgeneracijsko debato. Vsak 
je v knjigi lahko našel delček za razmišljanje, za nasmeh ali … Ži-
vljenje je barvno in si vsak dan meša barve v svojem barvatoriju.

Posebno in zelo doživeto je bilo srečanje v februarju, 27. 2. 2015, 
v mesecu kulture, saj smo ga začeli s kulturnim programom in 
z gostoma Valerijo Šömen, čelistko, in Darkom Kržankom, čem-
balistom. Zaigrala sta prekmurske ljudske pesmi Vsi so venci 
vejli, Zrejlo je žito in Spominčice. Z deklamacijami sta program 
povezovali učenki Kaja Felbar in Emeli Šemen. Gostoma smo 
se zahvalili s knjigo Trubar.doc, o kateri smo se v nadaljevanju 
našega druženja tudi pogovarjali.
Vsi smo povedali, da je bilo zahtevno branje, a smo začutili po-
membnost našega jezika. Nova izkušnja za vse bralce, saj smo 
začutili, kako pomembno je znati brati vse zvrsti jezika.  Knjiga  
je bila kljub zahtevnosti zanimiva, saj smo ob branju obnovili 
znanje o Primožu Trubarju in hkrati izvedeli veliko novega ne 
samo o njem, ampak tudi o življenju v tistem obdobju. Brala 
se je skoraj kot biografija in skozi Trubarjevo življenjsko zgodbo 

smo se lahko veliko naučili. Odlomki iz Trubarjevih del, ki so po-
sodobljeno zapisani, so za današnje razmere zahtevno branje, 
vendar so nazorno razloženi, najprej v sodobnem jeziku, nato 
pa še bolj lahkotno skozi pogovor med Martinom in Ano. Všeč 
nam je tudi bilo, da so neznane besede, ki jih je uporabljal Trubar, 
pojasnjene neposredno ob robu besedila. Skozi celotno pripoved 
je lepo prikazano, koliko časa, denarja in volje je Primož vlagal 
v izobraževanje mladih in tisk knjig, kar je pogostokrat bilo na 
prvem mestu, celo pred družino. Še posebej so jim bile zanimive 
pridige oz. eksempli, v katerih na preprost način prikaže, kako 
naj bi živeli.
Čustveno nas je pretreslo, kako se je Trubar poslovil od Sloven-
cev (Trubar od Slovencev slovo jemlje). Zanimivo je bilo opazo-
vati, kako so se različna besedila  dotaknila bralcev. Vsako tako 
srečanje je nekaj posebnega. Srečanje je bilo prijetno in zanimivo. 
Predvsem starejši smo se ob Trubarju spomnili svojih šolskih ča-
sov in takratnih manir. Prijetno je bilo tudi zato, ker je bilo po-
pestreno z glasbo, ki je še dodala pečat Trubarju in njegovim 
prizadevanjem za jezik v tistih časih.  

V aprilu smo imeli dve srečanji. 3. 4. 2015 smo debatirali o knjigi 
Tadeja Goloba Zlati zob. Sedmošolki Kaja Felbar in Emeli Šemen 
sta pripravili nekaj zanimivosti o pisatelju in knjigi, nato smo 
v skupinah povedali marsikaj zanimivega. Mladinski roman je 
bil večini všeč, predvsem vsebina in sam slog pisanja. V knjigi 
so nas navdušili mladi s svojimi dejanji in pogledi na življenje. 
Knjiga pa je pokazala, kakšni smo ljudje in ob določenih deja-
njih se velja zamisliti, npr. pohlep in pieteta do mrtvih. Knjiga je 
zelo primerna za medgeneracijsko branje, v njej se prepleta več 
žanrov. Večžanrsko besedilo (druščinsko pustolovska zgodba, kri-
minalka, vsebuje tudi mladostniško ljubezen in ščepec družbene 
kritičnosti) je tako mnogoplastno in se dotika tolikih stvari, da 
je bil razgovor zelo živahen: poleg alpinizma legenda o zakladu, 
uboj idr. Kresala so se medgeneracijska mnenja! Posebej všeč so 
nam bili napeti opisi plezalnih podvigov Petra in Tomaža. Včasih 
nas je kar zamikalo, da bi postali književni junaki. Čeprav sta mla-
da plezalca, ju napori ob vremenskih nevšečnostih niso ustavili 
pred dosego ciljev, ki sta si jih zastavila. Pomembno sporočilo za 
današnje mlade, ki že ob manjših naporih odpovedo. Največkrat. 
Zelo zanimivo si je bilo ogledati preko spleta prizorišče dogajanja 
in prisluhniti resnični zgodbi, ki sta jo doživeli mamica in hčerka 
v teh krajih.

Naše zadnje srečanje je bilo 23. 4. 2015 na svetovni dan knjige. 
In z nami šesta knjiga Poletje na okenski polici Irene Velikonja. 
Knjiga je prvenec avtorice, ki prepriča predvsem z uvidom v 
psihologijo starejših najstnikov. Tega razgrinja ob petnajstletni 
prvoosebni pripovedovalki, ki je sicer kot sleherni posameznik v 
marsičem unikatna: predvsem kot otrok ločenih staršev, na nek 
način »nezaželen otrok«, ki živi skupaj s svojo mladostno mamo, 
je precej bolj odrasla od svojih vrstnikov. Takšen psihološki profil 
tudi določa dogajanje odločilnega poletja v njenem življenju: de-
loma v dobesednem in predvsem metaforičnem pomenu se ga 
odloči preživeti na okenski polici ter z nje rešiti svoj ljubezenski 
problem, odnos s preveč zaščitniško mamo in širšo družino; prek 
tega zori tako v socialnem in intelektualnem smislu. In zoreli 
smo tudi mi ob vtisih, mnenjih in odlomkih, ki smo si jih podarili 
drug drugemu. 
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Tako staršem kot učiteljem in učencem se je zdelo, da so 
ti naši bralni klubi oz. srečanja odlična priložnost za dobro 
preživljanje popoldnevov. Branje knjig je kot potovanje, 
je zelo lepo, če lahko debatiraš. Bilo je odlično, najlepše, 
ko so si izmenjavali misli o pesmih, brali pesmi in odlom-
ke, o njih razmišljali, se družili ob medenjakih, sladkem in 
čaju. Upajo, da bo še več takih srečanj, prijetnih druženj s 
sošolkami, starši in učitelji ob knjigi in spoznavanju drug 
drugega na drugačen način. Bilo je zabavno, poučno, veseli 
so, da lahko knjige obdržijo. Knjiga je res njihov prijatelj. 
Kot mentorica in vodja bralnih klubov sem izredno zado-
voljna, saj smo uresničili vse cilje tega projekta. 
»Branje ni odvisno od tega, kako si organiziram družabni 
čas, ampak je, tako kot ljubezen, način življenja. Vprašanje 

POSVET ZDRUŽENJA RAVNATELJEV 
IN RAVNATELJIC VRTCEV SLOVENIJE
Meseca maja je v Moravskih Toplicah potekal dvo-
dnevni posvet Združenja ravnateljev in ravnateljic 
vrtcev Slovenije. Združenje je prostovoljna, strokov-
na organizacija ravnateljic in ravnateljev slovenskih 
vrtcev. Temelji na načelih enakopravnosti, demokra-
tičnosti in prostovoljnosti med člani, ki si izmenju-
jejo izkušnje, vizije in stališča ter s tem pridobivajo 
ideje za profesionalno vodenje vrtcev. 
Posvet, ki je bil letos že drugič organiziran v Mora-
vskih Toplicah, je dobra priložnost, da ravnatelji in 
ravnateljice vrtcev iz Slovenije, spoznajo našo po-
krajino, naše običaje oz. življenje pri nas. Poleg stro-
kovnih predavanj, jim tako omogočimo tudi ogled 
naših znamenitosti. 
Vsako leto pa nekdo iz naših krajev poskrbi za uvod 
v posvet. Letos smo to nalogo prevzeli Vrtci obči-
ne Moravske Toplice. Na samem začetku se je tako 
s petjem ljudske pesmi San se šetao predstavila 
naša vzgojiteljica Blanka Tomašić, nakar so se pod 
mentorstvom vzgojiteljice Martine Lipaj z ljudskim 
izročilom – plesom in petjem, predstavili še otroci 
iz Vrtca Moravske Toplice. Udeleženci in udeleženke 
posveta so bili navdušeni nad njihovim nastopom 
in so jim namenili glasen aplavz. Otroci so ponosno 
in z nasmehom na obrazu zapustili dvorano in jo 
ponovno prepustili Blanki Tomašić. Njena interpre-
tacija pesmi Vsi so venci vejli, je na udeležencih pu-
stila nepozabno sled. Trenutni tišini je sledil glasen 
aplavz in tihi komentarji navdušenja.  
»Vsak človek na tem planetu je čudež. Vsak od nas 
je tako ali drugače heroj. Vsak od nas ima potencial 
za izjemne dosežke, srečo, trajen občutek izpolni-
tve. Potrebni so samo majhni koraki proti našim 
sanjam«, je napisal Robin Sharma. Hvala Blanki in 
Martini, da sta skupaj z ravnatelji in ravnateljicami 
vrtcev Slovenije prehodile del svoje poti. 

Simona Kaučič, ravnateljica

Obisk iz Vrtca »Mlinček« Ižakovci
V okviru naše prednostne naloge »Obujanje in ohranjanje ljudskega 
izročila« smo že v začetku šolskega leta načrtovali druženje z otroci in 
strokovnimi delavkami Vrtca Beltinci, in sicer z enoto Ižakovci, kjer z ljud-
skim izročilom v vrtcu živijo in delajo že kar nekaj let. Naše druženje smo 
uresničili po prvomajskih praznikih, ko so nas obiskali vsi otroci, strokovne 
delavke, ravnateljica in nekaj staršev enote Ižakovci.
Sprejeli smo jih v našem večnamenskem prostoru, kjer smo se zbrali vsi, 
da bi prisluhnili programu, ki so ga pripravili za nas. Njihov program nasto-
pa je bil zelo bogat in obarvan v slogu ljudskega izročila. Prikazali so nam 
ljudske igre, ples, nam povedali izštevanke, deklamacije in zapeli ljudske 
pesmi. Bili so zelo izvirni in samostojni pri nastopanju. Videlo se je, da v 
njihovem vrtcu res že več časa živijo z ljudskim izročilom in da jim je zelo 
blizu. Po nastopu smo jih popeljali na ogled našega vrtca in kljub temu, 
da so si najbolj želeli igre na zunanjem igrišču, so si med ogledom v vsaki 
igralnici našli kaj zanimivega in se za kratek čas poigrali.
Naše strokovne delavke so jim na zunanjem igrišču pripravile nekaj de-
javnosti in iger, kot smo se jih igrali nekoč. Otroci so se družili med seboj, 
se posladkali z dobrotami iz naše kuhinje, strokovne delavke pa so po-
klepetale in si izmenjale kakšne ideje s področja obujanja in ohranjanja 
ljudskega izročila v vrtcu. 
Čas je prehitro minil in naši gostje so morali nazaj v svoj vrtec, kjer jih je 
čakalo kosilo, najmlajše pa tudi ležalniki za počitek, saj jih je prijeten izlet 
in vroče sonce pošteno izmučilo. Z obljubo, da jim bomo vrnili obisk smo 
se poslovili, ostali pa so lepi spomini na prijetno druženje.

Monika Šlichthuber Jerebic, 

ni, ali imam čas za branje (čas, ki mi ga ne bo nihče dal), vprašanje je, 
ali sem se odločil podariti si srečo, da lahko berem«. /Daniel Pennac
»Če ne bomo brali, nas bo pobralo,« je rekel pesnik Tone Pavček v 
parlamentu, ko se je dogajala nova država Slovenija. Ta preroška misel 
je napisana na knjižnih kazalih študijskih krožkov Beremo z Manco 
Košir. Tisti, ki beremo, smo Luči, ki zagotavljamo, da se Slovenija ne 
bo potopila v temo.
Hvala vam, ker svetite, hvala vam, ker čuvate to lepo deželo in njeno 
največje bogastvo: kulturo srca in prostranost duha.

Mentorica in koordinatorica BZ,
mentorica in vodja bralnih klubov na OŠ Bogojina:

Marjetka Erdelji                                                                                 
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Ob zvokih čardaša in sotiša
Prednostna naloga »Prekmurski mozaik vzajemnosti«, ki 
je rdeča nit letošnjega šolskega leta, nam med drugim 
narekuje, da se seznanimo z ljudskimi plesi naših krajev. 
Ker živimo na dvojezičnem področju, imamo privilegij, da 
lahko spoznavamo kulturo obeh tu živečih narodov, vključ-
no z ljudskimi plesi in narodnima nošama Slovencev in 
Madžarov.
Folklorna skupina KUD József Attila iz Motvarjevcev in fol-
klorna skupina iz DOŠ Prosenjakovci gojita že dolgoletno 
tradicijo ohranjanja ljudskih plesov naših krajev. Ker smo 
začeli s temo »Prekmurski plesi in narodna noša«, smo se 
s plesalci iz omenjenih skupin dogovorili, da nas obiščejo v 
vrtcu in otrokom predstavijo tako slovenske, kakor tudi ma-
džarske plese. Našemu povabilu so se z veseljem odzvali.
V torek, 24. februarja so nas v vrtcu obiskali plesalci iz KUD 
iz Motvarjevcev, v sredo, 25. februarja pa folkloristi iz DOŠ 
Prosenjakovci. Preden pa so začeli plesati, smo si podrobno 
ogledali njihova oblačila in obutev, ki jih ne vidimo prav 
pogosto. Po ogledu narodne noše so se ob zvokih sotiša, 
čardaša in drugih ljudskih plesov zavrteli v naši igralnici. 
Prav lepo jih je bilo videti, kako so se gibali v ritmu glasbe. 
Ker so kaj kmalu pete zasrbele tudi nas, smo se jim pridru-
žili na plesišču in se še sami zavrteli.
Ob zvokih ljudske glasbe in prijetnem plesu je urica našega 
druženja hitro minila in morali smo se posloviti. Zahvalili 
smo se vsem plesalcem za prijetno druženje in za spozna-
nje, da je ljudski ples del naše kulture, ki jo treba ohranjati 
za bodoče rodove.

Zapisala vzgojiteljica Bernarda Koroša Pantović 
iz dvojezičnega vrtca Prosenjakovci

Csárdással és szotissal ismerkedtek 
meg a gyerekek
Elsődleges feladat ebben a tanévben „A kölcsönösség  
Muravidéki mozaikja”, amely többek között a népi táncok 
fontosságát emeli ki. Nagy előnyben vagyunk itt Muravidé-
ken, hiszen kétnyelvű területen élünk. A gyerekeknek lehe-
tőségük van a szlovén és a magyar kultúrával, néptáncaival 
és népviseletével megismerkedni. 
A szentlászlói ME József Attila, valamint a pártosfalvi KÁI 
Néptáncegyüttesei őrzött hagyományai különleges lehetősé-
geket nyújtanak a pozitív emberi kapcsolatok ápolására. Mi-
vel az óvodában a „Muravidéki táncok és népviselet” téma-
körrel foglalkoztunk, ezért a már említett táncosokat elhívtuk 
az óvodánkba. Nagy örömmel fogadták el meghívásunkat. 
Kedden, február 24-én a szentlászlói József Attila ME, majd 
25-én a pártosfalvi KÁI Néptáncegyüttesei látogattak el hoz-
zánk. Sok gyakorlásra, kitartásra, és megfelelő ruházatra 
van szükségük a táncosoknak. Mielőtt megismerkedtünk 
volna a néptánccal, népi dalokkal, megmutatták a ruhájukat 
és cipőjüket. Azután bemutattak néhány táncot. A csárdást 
a hagyományos magyar néptáncot, a „szotist” és még több 
más fajta táncot is. Mi is csatlakoztunk és megpróbáltunk 
minél több tánclépést elsajátítani. Jó látni, hogy az óvodás 

gyermekek is elsajátíthatják a néptánc alapjait, hiszen érték 
a hagyományőrzés. 
Hamar elmúlt a kellemes társalgás. Elbúcsúztunk vendége-
inktől és megköszöntük a sok-sok élményt. Reméljük, hogy 
majd a gyerekek szívesen csatlakoznak valamelyik néptánc 
együtteshez és így folytatják a hagyományőrzést, kultúránk 
ápolását.
„És mint az ékszer is holt kincs a láda fenekén, életet kap 
akkor, ha viselik: a népdal is mennél többeké lesz, annál 
nagyobb lesz világító és melegítő ereje.” (Kodály Zoltán) 

Lejegyezte Bernarda Koroša Pantovć, óvónő
 a Kétnyelvű Pártosfalvi Óvodából

Fordította Gal Silvija, pedagógiai asszisztens
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ŠPORT ŠPAS 2015
Na različnih lokacijah po Sloveniji je bila v soboto, 16. maja 
2015, organizirana prireditev s sloganom »ŠPORT ŠPAS« - DAN 
DRUŽENJA IN GIBANJA VSEH GENERACIJ. Prireditev smo iz-
vedli tudi v našem zavodu. Tema letošnje prireditve je bila 
»ODNOSI – SOSED SOSEDU SOSED«. Seveda pa je prav, da se v 
današnjem času zavedamo pomena pomoči širše – ne samo 
sosedu. Prav zato smo se tudi letos odzvali prošnji Fundacije 
Pismo srca in zbirali star časopisni papir – zavoj časopisnega 
papirja je veljal kot vstopnica na prireditev. Fundacija Pismo 
srca zbrana sredstva nameni za štipendiranje otrok in dijakov, 
ki prihajajo iz socialno ogroženih družin, s svojo nadarjeno-
stjo in sposobnostjo pa dosegajo dosežke na šolskih in izven 
šolskih področjih (šport – okoljevarstvo – zdravje).
Kljub grozečim črnim oblakom, se nas je zbralo okrog 200: 
zaposleni v zavodu, naši gostje iz Porabja – učenci, učiteljica 
in ravnateljica iz OŠ Števanovci, dijaki Gimnazije Franca Mi-
klošiča Ljutomer ter različna društva: ŠD IZZIV, ŠD Bogojina, 
Hokejski klub Moravske Toplice ter Judo klub Beltinci, PGD 
Moravske Toplice pa je poskrbelo za varnost, predstavili pa 
so tudi svoje delo in pripomočke. Otroci so seveda najbolj 
uživali, ko so »špricali« z vodo.
Da nas ne bi pregnal dež, smo del prireditve izvedli v vrtcu. Za 
začetek se je slišalo ubrano petje otrok in zaposlenih v našem 
zavodu – zapeli smo himno Mi smo deca vrtcova. Sledil je na-
stop učencev iz OŠ Števanovci. S svojim petjem in plesom so 
si prislužili velik aplavz. Pred pohodom po Moravskih Toplicah 
smo se ob pomoči animatorjev iz Term 3000 in Štrka Vikija 
razgibali. Prav vsi, ki so uspešno premagali progo, so si prislu-
žili zdrav prigrizek – jabolko. Ta dan so bila še posebej sočna.   
Po vrnitvi v vrtec, so imeli vsi udeleženci priložnost preveriti 
svoje zdravstveno stanje – v organizaciji Term 3000 se je na-
mreč izvajalo merjenje krvnega pritiska ter srčnega utripa. 
Sledile so delavnice in športne aktivnosti. 
Otroci so ob pomoči dijakov iz Gimnazije Franca Miheliča 
Ljutomer  spoznavali leseni ribež in njegovo uporabo. Z ne-
jevernimi očmi so poslušali dijake, ki so jim pripovedovali, 
da so nekoč ženske s pomočjo takšnega ribeža prale perilo. 
Nekoliko bolj verjetno se jim je zdelo, da so na ribež tudi 
igrali. Dijaki so jim to tudi konkretno pokazali, nato pa so 
jih spodbudili, da so si tudi sami izdelali »ribež« oz. drdralo. 
Ob tem so skupaj z otroki tudi kakšno zapeli. Tik ob njih so 
ob poslušanju pesmi otroci ob pomoči odraslih sejali različ-
na zelišča. Lončke so si nato tudi okrasili in jih po prireditvi 
odnesli domov. Prepričana sem, da zdaj že lahko opazujejo 
sadove svojega dela. 
Nekatere družine pa so se v tem času pomerile v družinski 
igri, kjer so morali dokazati, da je v slogi moč in da se s sku-
pnimi močmi zmore vse – iz mehkih gradnikov so gradili hišo 
oz. »zijdali so srečo«, kot smo igro poimenovali. Tekmovanje 
med družinami je bilo zelo napeto, pa tudi izenačeno, vzdušje 
med tekmovalci pa zelo veselo in kljub tekmovalni noti, tudi 
sproščeno. Spodbujanje in smeh je odmeval po celem vrtcu. 
V skupnem prostoru so se medtem odvijale športne aktivno-
sti. Otroci so aktivno sodelovali v poligonu, ki ga je pripravilo 
ŠD IZZIV, se preizkusili v spretnosti obvladanje žoge z nogo – 
ŠD Bogojina je pripravila zanimive igre, nakar je Hokejski klub 
Moravske Toplice otrokom omogočil, da so spoznali hokej na 

travi. Nekateri otroci so pokazali velik talent za posamezno 
športno zvrst in prepričana sem, da bomo za kakšnega izmed 
teh otrok čez nekaj let še slišali – morda kot perspektivnega 
športnika občine Moravske Toplice. Za konec smo si ogledali 
predstavitev Judo kluba Beltinci. Nad predstavitvijo so bili 
navdušeni tako otroci kot odrasli, najbolj pa sta seveda nav-
dušila Spiderman in Bav bav. Ob »metanju« drug drugega se 
je slišalo navdušeno vzklikanje otrok in malce prestrašeno 
vzdihovanje odraslih.
Med samo prireditvijo pa smo izvedli tudi srečelov. Dobitke 
nam je uspelo zbrati s pomočjo staršev in naših dobavite-
ljem. Vsem gre seveda zahvala, da so se odzvali naši prošnji. 
Sredstva, ki smo jih na ta način zbrali, smo namenili pokritju 
stroškov plavalnega tečaja za vse otroke v našem zavodu, ki 
naslednje leto odhajajo v šolo. 
Polni vtisov smo prireditev zaključili s podelitvijo priznanj. 
Skupaj z županom občine Moravske Toplice sva podelila na-
grade za najmlajšega in najstarejšega udeleženca ter naj-
številčnejšo družino. 
Celo naše življenje je preplet najrazličnejših odnosov in 
njegova kvaliteta je v veliki meri odvisna prav od kvalitete 
medsebojnih odnosov. Albert Einstein je dejal, da je človek 
družabno bitje do zadnjega atoma. Medsebojni odnosi so 
realna potreba vsakogar izmed nas. “Ljudje smo kot angeli z 
enim krilom, da bi lahko poleteli, se moramo objeti.” Udele-
ženci prireditve Šport špas smo poleteli…

Simona Kaučič, 
ravnateljica Vrtcev občine Moravske Toplice
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Moravskim Toplicam uspel 
obstanek v skupini
Ekipi Moravskih Toplic se je na evropskem 
prvenstvu kategorije Challenge, ki je pote-
kal v Zagrebu uspelo obdržati obstanek v 
skupini, kar je bil tudi cilj ekipe pred odho-
dom na turnir v hrvaško prestolnico. Varo-
vanci Uroša Temlina so bili najprej poraženi s strani bolgarskih 
predstavnikov NSA Sofija z visokih 7:0, zatem jih je premagal še 
hrvaški podprvak Maraton z 9:0. V odločilni tekmi za obstanek 
v skupini, pa so igralci Moravskih Toplic premagali madžarski 
Olcote s 5:4. Strelci za moravske podprvake so bili Sašo Dervarič 
2, Goran Vukan, Peter Fras in Dejan Küčan. Skupina v kateri so 

Obveščamo Vas, da je Lokalna akcijska skupina LAS Goričko 
v sklopu priprave na izdelavo Strategije lokalnega razvoja 
LAS Goričko na območju občin Cankova, Gornji Petrovci, 
Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Pu-
conci, Rogašovci, Šalovci in Tišina objavila

POVABILO K PREDLOŽITVI PROJEKTNIH 
PREDLOGOV ZA UMESTITEV V 
STRATEGIJO LOKALNEGA RAZVOJA LAS 
GORIČKO ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 
2014-2020
Projektno idejo je potrebno vnesti v elektronski obrazec 
»Projektni predlog za umestitev v SLR LAS Goričko 2014-
2020«, ki je objavljen na spletni strani LAS Goričko: http://
www.las-goricko.si/las-2020-clld/. Navodila za izpolnje-

vanje so del obrazca. Posamezni 
predlagatelj lahko poda en ali več 
projektnih predlogov. Za vsak pro-
jektni predlog je potrebno izpolniti 
en obrazec.

Posredovanje projektnega predloga 
ne pomeni tudi dejanske dodelitve 
finančnih sredstev! Projektni predlogi se bodo uporabili 
za pripravo analize razvojnih potreb in možnosti območja 
LAS ter oblikovanje ciljev SLR.

Rok za predložitev projektnih idej, ki bodo vključene v pro-
gramski del SLR, je do 15. julija 2015. Za dodatne informacije 
pišite na las.goricko@ra-sinergija.si ali pokličite na številko 
(02) 53 81 352.

igrali predstavniki Moravskih Toplic je dala tudi obe ekipi, ki sta 
napredovali v višji kakovostni razred, saj sta prav predstavnika 
Hrvaške in Bolgarije izstopala po kakovosti.
Podaljšani vikend, ki je bil v zahodni Evropi prazničen je tradici-
onalno termin, ko se igrajo vsi evropski turnirji v hokeju na travi 
razen najvišjega ranga - evrolige, ki je že končana, je odgovoril 
tudi na nekatera druga vprašanja. Tako je znano, da se v jesen 
evro ligi pridružuje Stroitelj iz Belorusije v konkurenci članov, 
medtem, ko bo to v ženski konkurenci nemški Hamburg.
Ekipa Moravskih Toplic je bila letos edini slovenski predstavnik, 
ki se je udeležil tekem evropskega pokala. To možnost so imeli 
tudi člani Lipovcev in članice Moravskih Toplic, a tega niso iz-
koristili.

J.Č.
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Kartice butičnih turističnih 
ponudnikov Pomurja (Regio 
Vitalis) na voljo tudi v naši 
poslovalnici
V poslovalnici TIC Moravske Toplice so na 
voljo novonastale kartice ponudnikov bu-
tičnih turističnih storitev v regiji Pomurje, 
ki so nastale v 
okviru projekta 
Regio Vitalis. 

PESTRA IZBIRA V BIKE CENTRU RENT-AS
V Moravskih Toplicah v sklopu Term 3000 deluje bike center, 
kjer izposojajo kolesa, prikolice, e-kolesa, segway ter yedoo city. 
O bogati ponudbi se prepričajte sami. 

Napovedujemo pestro poletno dogajanje 
v Moravskih Toplicah
Poletna turistična tržnica in etno program ob četrtkih 
TIC Moravske Toplice v drugi polovici junija prireja poletno tu-
ristično tržnico, ki bo potekala med četrtki in nedeljami od 18. 
ure dalje ob drevoredu pri Café Praliné. Vse do konca avgusta 
se bo predstavljalo več kot 30 različnih lokalnih ponudnikov, 
rokodelcev in pridelovalcev. Pričetek: od 18. junija dalje. 
Četrtki bodo tudi letos obarvani s folklornim programom, 
etno večeri sledijo vsak četrtek v juliju in avgustu ob 20.00 
na terasi Café Praliné in ob stojnicah. 
Nastopile bodo folklorne skupine s prekmurskimi in madžar-
skimi ljudskimi plesi in pesmimi. Pričetek: od 2. julija dalje.

Poletje v Termah 3000
Terme 3000 prirejajo vroče poletje s skupino Blue Planet in 
Pool partyje. Termini: 27. 6. od 11. ure, 10. 7., 17. 7., 24. 7., 7. 8., 28. 
8. od 16. ure. 
Obeta se tudi koncertno poletje s termini koncertov: 
3. 7. 2015 - Crvena Jabuka
4. 7. 2015 - Dražen Zečič
31. 7. 2015 - Ansambel Saša Avsenika
15. 8. 2015 – Siddharta

V poletju tudi brezplačne predstavitve romanske rotunde s 
teološkega vidika
V prihajajoči sezoni bo TIC Moravske Toplice v sodelovanju 
z upraviteljem romanske rotunde, Župnijo Kančevci, izvedel 
brezplačno predstavitev rotunde s teološke perspektive. Va-
bljeni na predstavitve, ki se bodo odvijale ob 16. uri, in sicer 30. 
maja, 27. junija,  25. julija,  29. avgusta in 5. septembra.
Vodene oglede s turističnim poudarkom sicer v romanski 
rotundi Selo nudi poslovalnica TIC Selo (lesena brunarica 
v neposredni bližini rotunde). Delovni čas med majem in 
avgustom je od 13.00 do 17.00, med septembrom in okto-
brom med od 12.00 do 16.00. Ob ponedeljkih je poslovalnica 
zaprta. 

Na voljo kolesa, prikolica, e-kolesa, segwayji in še marsikaj drugega. 

Naučili vas bodo tudi prenašanja ravnotežja pri vožnji s segwayjem
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DODATNA KVALITETNA PONUDBA V MORAVSKIH TOPLICAH 

Terme Vivat nenehno spremljajo tokove razvoja in sodobne trende v turizmu katerim skušajo kar se da 
sproti slediti zato zaradi višje kakovosti, pestrejše ponudbe in ohranjanja konkurenčne prednosti 
nenehno izvajajo investicije v svojo infrastrukturo in opremo.  

V lanskem letu so med drugim dokončali izgradnjo novega dodatnega zaprtega bazenskega kompleksa z 
rekreacijskim bazenom, jacuzzi, bazen s črno termalno vodo in počivališči. Novi bazenski kompleks je 
povezan z obstoječim bazenskim kompleksom in je namenjen izključno odraslim osebam za popolno 
sprostitev v čudovitem bazenskem okolju. Več informacij na spletni strani http://vivat.si/ 

 

 

 

 
 

 

OBRATOVALNI ČAS 
Ponedeljek - četrtek 9.00 - 20.00 

Petek - sobota 9.00 - 22.00 
Nedelja 9.00 - 20.00 

Nočno kopanje (pet - sob) 19.00 - 22.00 
  

S 25.04.2015 so tudi prenovili in nagradili Sveta Savn Vivat, ki obsegajo notranje in zunanje savne od 
finskih, turških, infrared, zeliščnih, tilariuma in tematskih savn, zunanjim bazenom za knajpanje ter 
vrhunskimi počivališči, kjer boste spoznali kulturo savnanja za sprostitev misli, lepote telesa in duha. 
Več informacij na spletni strani http://vivat.si/ 

 

 

 

 

 

OBRATOVALNI ČAS 
Ponedeljek - četrtek 12.00 - 20.00 

Petek - sobota 12.00 - 22.00 
Nedelja 12.00 - 20.00 

 

UGODNOSTI ZA OBČANE MORAVSKIH TOPLIC 
Vsi občani Moravskih Toplic bodo v Termah Vivat v letu 2015 deležni naslednjih popustov: 

POPUSTI 
KOPANJE 30% POPUST 
SAVNA 30% POPUST 

WELLNESS 30% POPUST 
SALON TAWAN 30% POPUST 

                       

Popust bodo lahko koristili ob predložitvi osebnega dokumenta in veljajo do 31.12.2015. Popust se 
obračuna od osnovnih cen in se med seboj izključujejo. 
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PRAVILNA REŠITEV GESLA NAGRADNE KRIŽANKE 134. ŠTEVILKE LIPNICE:  ŠPARGELJ KRALJEVA VRTNINA
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence, ki prejmejo nagrade pokrovitelja Gostišča 
Oaza Mlajtinci: 1. BERNARDA VLAJ, KANČEVCI 35, 9206 KRIŽEVCI; 2. VILJEM KIANEC, FOKOVCI 08, 9208 FOKOVCI; 3. ANDREJ 
POTOČAR, NORŠINCI 25, 9221 MARTJANCI
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SUBJEKT

RADIJ
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(URIEL)

OPERNI 
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PREBIVA-
LEC 

JASTREB-
CEV

PAČ, 
TEMVEČ

SAMO- 
SKRUNILEC

KIRKIN IN 
MEDEJIN 
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CVETKA 
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IGRALEC 
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USA
(PO NAŠE)

ANDREJ 
NOVAK

VIKI 
GROŠELJ

VOJAŠKI 
BRANIK

BORUT 
TRAVEN

KRAJA

ČLAN 
OMIZJA

NAŠA RADIJSKA 
MODERATORKA IN 
TV VODITELJICA 

(POROČENA ŠIRCA)
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KI 
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IZNIK

TEHNIČNA 
NOVOST

OPIS, 
PRIKAZ

IGRALEC 
GERE
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LIMO

GRŠKI JUNAK, KI JE 
RAZREŠIL SFINGINO 

UGANKO

PRIPRAVA 
ZA RAZ-
VIJANJE 
FILMA

IVAN 
SIVEC

SPOJ, 
KONTAKT

PAVEL 
GRAŠIČ

POKRI-
VALO ZA 
GLAVO

SUROVO 
MASLO 

(POGOV.)
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ČISTINA

KVARTO-
PIREC

BANANIN 
NI 
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PRISTAŠ 
ŠUKLJE-

TOVE 
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ANORTIT - aluminijev silikat
ACOSTA - judovski filozof (Uriel)
HADŽ - romanje v Meko
NIKEJA - mesto v Mali Aziji, Iznik

NAGRADNA KRIŽANKA: GOSTILNA MARIČ SEBEBORCI
Pokrovitelj nagradne križanke je gostilna Marič Sebeborci, ki bo trem 
uspešnim reševalcem poklonila vrednostne bone. 

Geslo križanke, ime in priimek ter naslov pošljite na dopisnici do torka,  
30. junija 2015 na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 
Moravske Toplice, s pripisom nagradna križanka.  



KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI MORAVSKE TOPLICE
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Pripravlja: TIC Moravske Toplice, www.moravske-toplice.com

Naziv prireditve Opis prireditve Kraj izvajanja Datum Organizator Informacije

Gasilsko tekmovanje sektorja 
Prosenjakovci 

Sektorske vaje.
Berkovci, 
vaško-gasilski dom 

13. 6. 2015, 
14.00

PGD Berkovci
Drago Kučan
041 328 236

Festival prekmurskih dobrot 

Prekmurska kulinarika in vinarji, folklorni 
program, prekmursko senje (30 stojnic), 
prikaz izdelave gibanice, zabavne kmečke 
igre. Po dogodku sledi zabava s skupino 
Vesele Štajerke. 

Moravske Toplice, 
Terme 3000 

13. 6. 2015,
16.00

Terme 3000, 
zelenica pri hotelih 

gabriela.feher@terme3000.si
 051 677 780

Poletna turistična tržnica 
Tradicionalna tržnica lokalnih ponudnikov 
z izdelki prekmurskih domačih in umetno-
stnih obrti. 

Moravske Toplice, 
drevored pri Slaščičarni 
Café Praliné  

Junij, julij, avgust, 
med četrtki in 
nedeljami, od 
18.6. dalje ob 
18.00. 

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

Občinsko gasilsko tekmovanje 
Gasilske zveze Moravske Toplice 

Vsakoletno občinsko gasilsko tekmovanje 
gasilskih ekip občine Moravske Toplice. 

Berkovci, 
vaško-gasilski dom 

20. 6. 2015,
13.00

Gasilska zveza Mo-
ravske Toplice in PGD 
Berkovci 

Cmor Štefan 
031 579 497
Drago Kučan 
041 328 236

Proščenje v Strehovcih Vsakoletno proščenje. Strehovci, Sv. Vid 
21. 6. 2015, 
8.30 in 10.00  

Župnija Bogojina 
stanislav.zver@gmail.com
02 547 92 50

Proslava ob zaključku šolskega 
leta in dnevu državnosti 

Zaključek šolskega leta in domovinska 
tematika. 

Bogojina, 
osnovna šola 

24. 6. 2015 OŠ Bogojina 
02 547 90 81 
www.osbogojina.si 

Prireditev ob dnevu državnosti 
Praznovanje dneva državnosti v občini Mo-
ravske Toplice. Učenci se bodo predstavili s 
kratkim kulturnim programom. 

Fokovci, 
osnovna šola 

24. 6. 2015, 
16.00

Območno združenje 
veteranov vojne za 
Slovenijo in OŠ Fokovci 

www.os-fokovci.si 
041 798 722
Valter Baldaš
040 291 771

Štrkastične poletne počitnice 
Ne zamudite najrazličnejših vsebin, 
povezanih s Štrkom Vikijem, primernih za 
otroke in odrasle. 

Moravske Toplice, 
Terme 3000 

24. 6. – 30. 8. 
2015

Terme 3000
daniela.zupanek@
terme3000.si 
041 741 778

Pohod ob dnevu državnosti – 
Spoznavajmo občino M. Toplice 

Tokrat bomo kot pohodniki spoznavali KS 
Selo. Pohodna pot v dolžini 10 km bo vodila 
v okolici Sela. Startnina: 7 evrov (napitki, 
topel obrok, spominček). 

Selo, start pri 
vaško-gasilskem domu 

25. 6. 2015, 
start ob 10.00, 
zbiranje od 9.00 
dalje

Društvo upokojencev 
Moravske Toplice

Ignac Gabor 
031 388 513

Medulični nogometni turnir in 
vaško druženje 

Različne družabne igre in druženje 
občanov. 

Martjanci, ŠRC 26. 6. 2015 TD Martin Martjanci 
Irena Nemeš
041 747 484

11. Memorial Simona Forjana 
Tradicionalen memorial v malem 
nogometu. 

Sebeborci 
25. 6. 2015, 
8.00

KMN Sebeborci 
Robert MATIS
 041 406 712

120. obletnica PGD Tešanovci Počastitev okrogle obletnice društva.
Tešanovci,
gasilski dom

25. 6. 2015 PGD Tešanovci
Cmor Štefan
031 579 497

8. Festival vina in kulinarike 

Promocija vina in kulinarike v povezavi s 
kulturno dediščino lončarstva. Prikaz izde-
lave retaša, peka plemenjaka, lončarske 
delavnice in mnogo več. 

Filovci, 
Lončarska vas Filovci

27. 6. 2015,
od 12.00 dalje 

KS Filovci z društvi 

Manica Barbarič
041 681 535
Andrej Baligač
051 322 252 

Gledališki večer 
Nastop amaterske gledališke skupine iz 
Madžarske. 

Središče, 
gasilski dom 

27. 6. 2015
KUD Antal Ferenc 
Središče 

Silvija Šanca
051 360 863

Pool partyji in poletje s skupino 
Blue Planet in 

V Termah 3000 se obeta vroče glasbeno 
poletje. Naslednji termini: 10. 7., 17. 7., 24. 
7., 7. 8., 28. 8. od 16. ure.

Moravske Toplice, 
kopališki kompleks 
Terme 3000

27. 6. 2015,
od 11.00 dalje 

Terme 3000 
gabriela.feher@terme3000.si
051 677 780

Brezplačne predstavitve 
romanske rotunde s teološkega 
vidika

TIC Moravske Toplice v sodelovanju z 
upraviteljem romanske rotunde, Župnijo 
Kančevci, prireja brezplačno predstavitev 
rotunde predvsem s teološke perspektive. 
Naslednji termini: , 27.6., 25. 7., 29. 8., 5.9. 

Selo, romanska rotunda 
27. 6. 2015, 
16.00 

TIC Moravske Toplice in 
Župnija Kančevci 

www.moravske-toplice.com 
02 538 15 20 

Ulični turnir Bogojina 2015 in 
vaško druženje

Turnir v malem nogometu za pokal ulic Bo-
gojine, družabne igre in druženje občanov.

ŠRC Bogojina
28. 6. 2015, 
11.00

ŠD Bogojina
www.nk-bogojina.si
031 793 040 (Bojan Kocet)


