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Urednikov kotiček
Pozdravljeni, spoštovane in spoštovani, ki si vroče poletne 
dni krajšate z branjem Lipnice. Vsebina tokratne je nadvse 
pestra, saj se je v minulem mesecu zvrstila kopica zanimi-
vih dogodkov, ki so ji s tekstom in slikami pospremili naši 
sodelavci.
Naj se v stavku ali dveh ozrem na dogajanja izven naše ob-
čine, na državno raven. Telekoma nismo prodali tujemu in-
vestitorju, ker so po aferi Vebergate, se spomnite prisluhov 
vojaško obveščevalne službe zaradi privatizacije, ki je odnesla 
ministra za obrambo Vebra, koalicija pa na zahtevo Desusa 
Telekom uvrstila med strateške naložbe. Za nam so tudi slo-
vesnosti ob 24- letnici osamosvojitve Slovenije, pa tudi 70 
let od konca druge svetovne vojne.  Na Finskem se je kon-
čala tudi zgodba o domnevnem podkupovanju orožarskega 
podjetja Patria, sodišče je obtožene oprostilo podkupovanja 
v Sloveniji, pri nas tožilstvo in sodišča to zgodbo še vedno 
meljejo. Grki so se znašli pred državnim bankrotom, ki lahko 
pošteno udari po žepu tudi nas v Sloveniji, saj smo Grčiji 
skozi poroštva in kredite dali dobro milijardo evrov. Toliko 
res pestrem dogajanju pri nas in v svetu.
Doma pa se pričenjajo počitnice, šolska vrata so se za dva 
meseca zaprla, šolniki pa se bodo lotili prenavljanja učilnih 
zidanih in seveda priprav na novo šolsko leto. V občini seveda 
z velikim interesom čakamo sklepno dejanje pogajanj med 
državo in slovenskimi občinami, ki niso pristale na izsiljeval-
skih 500 evrov povprečnine, temveč zahtevajo višji znesek. 
V 136. številki Lipnice pa je seveda na voljo branje o zadnji 
seji občinskih svetnikov, pa sprejemu odličnjakov, proslavi ob 
Dnevu državnosti in tako dalje. Na koncu seveda nagradna 
križanka. Skratka, vabljeni k branju.

Vaš v.d. urednik Boris Cipot Svetniki zavrnili dvig vodarine in 
omrežnine za prosenjakovski vodovod

V Fokovcih bo enota vrtca tudi v novem 
šolskem letu
Na 7. redni seji  so občinski svetniki v uvodu prisluhnili 
poročilu porabnikov proračunskega denarja, a torej vzgojno 
izobraževalnim zavodom, MNSS OMT in TIC. Skupna ugoto-
vitev je bila, da so porabniki gospodarno ravnali z javnimi 
sredstvi, zato so poročilom prižgali zeleno luč. Sprejeta pa je 
bila tudi pripomba, da bi lahko odgovorne osebe proračunskih 
porabnikov s svojo prisotnostjo pokazale odgovornejši oziro-
ma spoštljivejši odnos do občinskega sveta, ki konec koncev 
odloča o razporejanju proračunskih sredstev. 
Brez večje razprave se je odvila tudi točka, v kateri je poslovne 
rezultate za leto 2014 predstavilo JKP Čista narava, svetniki 
so o njem izrekli pozitivno oceno. So pa že pri naslednji točki, 
ko je Čista narava, ki tudi skrbi za prosenjakovski vodovod, 
izrekli »ne« predlogu o dvigu cen vodarine in omrežnine, ki jo 
je ponudil izračun na osnovi državno veljavne metodologije. 
Lani je Čista narava odjemalce prosenjakovskega vodovoda 

Le zakaj se otepamo javnega prevoza
Že nekaj časa na relaciji Murska Sobota Moravske Toplice vozi 
primestni avtobus AP Murska Sobota. Vsako polno uro odrine 
iz Murske Sobote in se, prav tako vsako polno uro, vrača pro-

ti prekmurski metropoli. In to vsak delovni dan v tednu., od 
ponedeljka do petka torej. Zadnji iz Moravskih Toplic odpelje 
ob 16. uri. Nekajkrat sem se že peljal s tem avtobusom, in kaj 
je bila moja osnovna ugotovitev? Da se bolj ali manj sam 
peljem, čeprav te avtobus na cilj pripelje v borih 15. minutah. 
Škoda, ker bo slej ko prej upravljalec proge ugotovil, da ni 
ekonomična in jo bo preprosto ukinil.

EXPO Milano 2015
Vabilo k prijavi na dvodnevno ekskurzijo 
z ogledom svetovne razstave 
Občina Moravske Toplice vabi predstavnike podjetništva 
in gospodarstva s sedežem v občini Moravske Toplice kot 
tudi ostale zainteresirane občane, da se nam pridružite na 
dvodnevnem ogledu svetovne razstave EXPO v Milanu, ki jo 
organiziramo med 21. in 22. 8. 2015 skupaj s turistično agen-
cijo GOR TURIZEM. 
Cena dvodnevnega izleta je 129,00 evrov. Prvi dan si bomo 
skupaj ogledali EXPO, drugi dan pa je namenjen ogledu Mi-
lana in drugih zanimivosti, ki jih ponuja mesto.
Občina bo predstavnikom gospodarstva in obrtnikom zago-
tovila vstopnico za razstavo.
Rok za vašo prijavo je 20. 7. 2015. Prijave zbiramo v TIC Moravs-
ke Toplice, kjer tudi poravnate znesek strokovne ekskurzije. 
Podrobnejše informacije: TIC Moravske Toplice (Jožica in 
Janja). 
Obrazec za prijavo najdete na spletni strani TIC Moravske 
Toplice: www.moravske-toplice.com 

LIPNICA – glasilo občine Moravske Toplice. Uredništvo: Boris Cipot – v. d. odgovorni urednik, Sonja Vöröš – urednica prispevkov v madžarskem jeziku, mag. Valerija 
Danč Sabotin – predstavnica MNSS, Anita Čontala – tajnica uredništva, Anja Vučkič – programska sodelavka.  Postavitev in tisk – Tiskarna aiP Praprotnik,  2015, 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.
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oskrbela s skoraj 26 tisoč kubičnimi metri pitne vode, vendar 
jim ta storitev prinaša izgubo, je skušal svetnike prepričati 
direktor Čiste narave Branko Šrok. Kljub temu svetniki niso po-
trdili predlaganih dvigov cen tako, da ostanejo na lanski ravni.
Med svetniki se je temperatura dvignila v naslednjih treh 
točkah dnevnega reda, ki so se kaj hitro zlile v eno samo, 
in sicer se je vsa razprava vrtela okoli usode enote vrtca v 
Fokovcih. Da bo temperatura še višja, je poskrbela prisotnost 
več »zaskrbljenih staršev in predstavnikov KS Fokovci, pa tudi 
kamera nacionalne TV.  Svetniki bi naj namreč po skrajšanem 
postopku sprejeli sklep o spremembi občinskega odloka o 
ustanovitvi JVVZ Vrtci občine Moravske Toplice, s čimer bi 
se ukinila enota vrtca v Fokovcih.  Enoto vrtca v Fokovcih je 
namreč v minulem šolskem letu obiskovalo le 6 od 10 vpi-

sanih otrok, za šolsko leto 2015/16 pa je zagotovljen vpis le 
osmih otrok. Država za otroško varstvo in predšolsko vzgojo 
občinam ne namenja denarja, zato je vso breme stroškov 
delovanja takšne enote na plečih občine in staršev, samo 
v lanskem letu to pomeni 103 tisoč, letos pa predvidoma 
81 tisoč  evrov občinskega proračunskega denarja. Zato je 
zaprtje vrtca v Fokovcih nuja, je skušal svetnike prepričati 
župan Alojz Glavač. Vseeno je 7 svetnikov dvignilo roko proti 
spremembi odloka JVVZ Vrtci občine Moravske Toplice, kar 
posledično pomeni, da vrtec v Fokovcih obratuje tudi v na-
slednjem šolskem letu. Da bo že jesen pokazala vzdržnost 
njihove odločitve, je po glasovanju dejal župan Alojz Glavač.  

bc

Državni svetniki zasedali v Moravskih 
Toplicah
Gostitelj tokratnega 31. rednega zasedanja Državnega 
sveta je bil župan občine Moravske Toplice in državni svet-
nik Alojz Glavač. V pozdravnem nagovoru je svetnikom 
predstavil nekaj podatkov o občini, njenem gospodarstvu, 
ljudeh in kulturnih ter naravnih znamenitostih občine.  Med 
pomembnejšimi vsebinskimi točkami dnevnega reda, ki so 
jih obravnavali državni svetniki, velja izpostaviti »paket« za-
konov s področja financ, in sicer o fiskalnem pravilu, dohodni-
ni in upravljanju kapitalskih naložb države. Iz »prve roke« 
jim je s svojo razlago skušal olajšati delo finančni minister 
Dušan Mramor.
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Proslava ob dnevu državnosti
V počastitev dneva državnosti, ki ga v Sloveniji praznujemo 
25. junija, so na Osnovni šoli Fokovci dan prej pripravili pro-
slavo. V kulturnem programu so sodelovali veterani vojne za 
Slovenijo in učenci OŠ Fokovci, ki so se predstavili s petjem, 
plesom, recitiranjem ter igranjem na kitaro.  

Na proslavi je kot slavnostni govornik nastopil župan občine 
Moravske Toplice Alojz Glavač, ki je med drugim poudaril, da 
je spomin na 25. junij 1991 pomemben tudi za osnovnošolce. 
Zato tudi proslava ob dnevu državnosti vsako leto poteka 
na drugi osnovni šoli v občini.

Poleg župana je zbrane nagovoril tudi Vladimir Miloševič, 
slovenski častnik, veteran vojne za Slovenijo ter poveljnik 
Teritorialne obrambe Vzhodnoštajerske pokrajine.
Po proslavi je sledilo druženje v jedilnici šole, kjer so pripra-
vili pogostitev za obiskovalce, že v ponedeljek pa so na ogled 
postavili razstavo »Dogodki leta 1991«.

Anja Vučkič

Sprejem odličnjakov

Tudi letos je župan občine Moravske Toplice Alojz Glavač 
pripravil sprejem za odličnjake. Na prijetnem druženju in 
klepetu z letošnjimi odličnjaki, ki z novim šolskim letom 
stopajo v srednje šole, je bil tudi podžupan Dušan Grof. 
Seveda je bil vsak od odličnjakov deležen simboličnega 
darila. Župan občine Moravske Toplice Alojz Glavač jim je 
ob tem dal še  koristne nasvete za prihodnost, prav tako 
pa je podžupan Dušan Grof z mladimi delil svoje izkušnje 
iz šolskih dni in jim dal nasvete ter  vzpodbudne besede 
za naprej. 

Letošnji odličnjaki: 
OŠ Fokovci: Niko Car, Vanesa Nemet
Razredničarka: Monika Dobrijevič
OŠ Bogojina: Nika Cvetko, Ines Časar, Staš Vegi
Razrednik: Dušan Nemec
DOŠ Prosenjakovci: Anabela Dajč, Lana Dolinar, Sanela 
Kranjec
Razredničarka: Gyöngyike Kranjec
OŠ Puconci: Manica  Vagner
Razredničarka: Alenka Cör
OŠ I Murska Sobota: Rok Lainšček, Lara Števančec
Razredničarka: Mira Ambruš in Cvetka Šavel Kerman
OŠ II Murska Sobota: Ficko David
Razredničarka: Hedviga Kovač
OŠ III Murska Sobota: Timotej Gabriel Horvat
Razredničarka: Terezija Gujtman
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Na podlagi 11. člena Odloka o priznanjih in nagradi Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št.  35/97)  
komisija za priznanje in nagrade objavlja 

Razpis 
za podelitev priznanj in nagrade občine Moravske Toplice za leto 2015

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

II.
Priznanja in nagrade Občine Moravske Toplice:

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

III.
Naziv Častni občan Občine Moravske Toplice se podeljuje posameznikom za posebno pomembna dejanja, delo in 
zasluge, ki pomenijo izjemen prispevek k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Moravske Toplice v državi ali na med-
narodnem področju.

Priznanje Občine Moravske Toplice se podeljuje za pomembna dejanja in dosežke na področju iz  I. točke tega razpisa, 
dosežene v zadnjem obdobju.

Velika zahvalna listina Občine Moravske Toplice se podeljuje za dosežke na področjih iz I. točke tega razpisa, ki so pri-
spevali k uveljavitvi občine in njeni specifični prepoznavnosti v širšem slovenskem prostoru.

Nagrada Občine Moravske Toplice se podeljuje za izjemno pomembne dosežke na kateremkoli področju delovanja za 
sistematično in dosledno delo pri razvijanju gospodarskih dejavnosti, negovanju in razvijanju kulturnih vrednot, za 
izjemne športne in druge dosežke, ki nosilca uvrščajo v vrh državnih in mednarodnih tekmovanj, ustvarjalnih dosežkov 
na področju raziskovanja, umetniškega delovanja ali na drugih področjih.

Predloge za podelitev priznanj in nagrade lahko podajo posamezniki, skupine občanov, politične stranke, župan, krajevne 
skupnosti, podjetja, zavodi, društva ter druge organizacije in skupnosti.

Predlog mora vsebovati podatke o kandidatu in priznanje oziroma nagrado z utemeljitvijo predloga ter podatke o predlagatelju.

Pisne predloge je potrebno posredovati najpozneje do petka, dne 7. avgusta 2015, na naslov:
OBČINA MORAVSKE TOPLICE, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice s pripisom                                         

» Razpis – komisija za priznanja in nagrado«.

Poletno upokojensko srečanje članov 
Društva upokojencev Moravske Toplice
V športno rekreacijskem parku v Filovcih je Društvo upoko-
jencev Moravske Toplice v soboto, 13. junija pripravilo pole-
tno srečanje članov Društva upokojencev Moravske Topli-
ce, katerega se je udeležilo čez 150 upokojencev, ki so vezni 
člen društva, kajti takih in podobnih srečanj in druženj se 
upokojenci radi udeležujejo. Letošnje je bilo množično, saj 
so v Filovce prišli upokojenci iz vseh vasi moravskotopliške 
občine. Zbrane upokojence je v imenu Društva upokojencev 
Moravske Toplice nagovoril njen predsednik Ignac Gabor, 
ki je dejal, da v društvo namenjajo veliko pozornost, da se 
upokojenci srečajo na raznih srečanjih, kot je bilo v Filovcih. Poletno upokojensko srečanje članov Društva upokojencev Moravske Toplice.
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Kajti na takem srečanju se upokojenci razveselijo, se pogo-
vorijo o tegobah in težavah, ki jih pestijo na jesen življenja. 
V imenu vodstva krajevne skupnosti Filovci je vse zbrane 
upokojence pozdravil njen predsednik Andrej Baligač. Za 
popestritev in razvedrilo poletnega srečanja upokojencev 
pa so poskrbeli malčki iz vrtca Filovci, za nekaj poskočnih 
skladb zabavnega dela srečanja pa so poskrbeli člani sekcije 

Zvonček, ki delujejo znotraj Društva upokojencev Moravske 
Toplice. Prijetno upokojensko srečanje se je zavleklo v pozne 
popoldanske ure, pri čemer so ob koncu srečanja domov 
odnesli prijetne vtise iz lončarske vasi Filovci. V ŠRC Filovci 
so si lahko ogledali staro gasilsko brizgalno in lončarsko peč 
v kateri so nekoč filovski lončarji kurili črno lončeno posodo.

LJUDJE IN DOGODKI

Poziv za tekmovanje za najbolj urejena naselja in akacijev trn   
Občina Moravske Toplice v okviru projekta Turistične zveze Slovenije MOJA DEŽELA – LEPA IN GOSTOLJUBNA, v 
sodelovanju z JKP Čista narava in TIC Moravske Toplice organizira tekmovanje za najbolj urejena naselja v Občini 
Moravske Toplice, na katerega se lahko prijavijo Krajevne skupnosti v občini.

Posebna komisija bo ocenila vse prijavljene tekmovalce ter izbrala tri najboljša naselja z najbolj vidnim napredkom 
pri urejanju v obdobju od meseca julija 2014 do meseca julija 2015. Nato bodo občanke in občani imeli možnost 
spletnega glasovanja, tako da bodo oddali svoj glas za enega od treh najboljših tekmovalcev in prispevali 50 % 
celotne ocene.

Komisija bo pri izboru imela poudarek na napredku pri urejanju naselja v preteklem obdobju, prostovoljnem delu 
in sodelovanju društev v posamezni vasi.

Razpis bo objavljen 10. julija 2015 na spletni strani občine. Prijave bo možno oddati na posebnih prijavnicah najka-
sneje do 20. julija 2015. Spletno glasovanje bo potekalo od 24. julija 2015 do 10. avgusta 2015. 
Priznanje in nagrade najboljšim bo podelil župan na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku. 

Nagrade so sledeče:

1. nagrada: 500 EUR
2. nagrada: 250 EUR
3. nagrada: 175 EUR

Letos uvajamo tudi izbor za AKACIJEV TRN, v katerem lahko vsi občani, društva in pravne osebe na posebnih obrazcih 
najkasneje do 20. julija 2015 s predlogi opozorijo na neurejene lokacije v občini, ki jih je nujno potrebno čim prej 
urediti. Tudi za ta izbor bo potekalo spletno glasovanje od 24. julija 2015 do 10. avgusta 2015

Dodatne informacije o tekmovanju bodo na voljo na naših spletnih straneh: http://www.moravske-toplice.si/

Skrb za urejenost središča vasi 
Vaščani Ratkovec vedno večjo pozornost posvečajo tudi 
urejenosti vasi. Tako so se člani Prostovoljnega gasilskega 
društva Ratkovci odločili, da bodo malo polepšali in uredili 
nabrežje Ratkovskega potoka (ki žal več to ni, saj je stru-
ga tako plitva, da ob najmanjšem dežju poplavlja). Levi 
breg potoka je skrbno urejen, saj kmetje travnike kosijo 
in s tem ohranjajo kulturno krajino, desni breg pa je bil 
precej prepleten s trnjem, divjim hmeljem in drugo gosto 
podrastjo, na kateri se je zbirala tudi nesnaga. Gasilci so 
se odločili, da bodo »počistili« desni breg in tako so za ko-
nec tedna vzeli v roke žage in odstranili tisto, kar je kazilo 
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lep izgled okolice. Posekali in požagali so grmovje, trnje, 
ga zvozili na kup, kjer bo počakalo do naslednje pomla-
di, da ga bodo pripravili za kresovanje. S tem so odstrli 
pogled na domačije in ustvarili lep drevored na nabrežju 
potoka. Delovna akcija je bila obenem tudi priložnost za 
prijetno druženje in razgovor v današnjem tako »hitečem« 
vsakdanjiku.

Suzana Deutsch

Uredili nadstrešek in zaščitili leseno 
stiskalnico iz leta 1870
V slikovitem vinorodnem Filovskem gaju je ohranjenih še 
nekaj starih vinskih zidanic kritih s slamo, ki so pravi biser 
arhitekturni krajini in spomin na nekdanje viničarske čase. 
Tako so se člani Vinogradniško turističnega društva Gaj Fi-
lovci odločili in ob vznožju v vinorodno območje Filovskega 
Gaja uredili nadstrešek in tako zaščitili pred propadanjem 
stare lesene stiskalnice za stiskanje grozdja v času trgatve. 
Ob nadstrešku so zasajene brajde in postavljene klopi. 
Tako je lesena stiskalnica iz leta 1870, sedaj zaščitena in 
ohranjena za poznejše rodove. Leseno stiskalnico si z veli-
kim zanimanjem ogledujejo tudi turisti in izletniki, ki zaja-
hajo v Filovski Gaj. V projekt je bilo vloženega veliko dela, 
z željo, po ohranjanju starih vinogradniških predmetov. 
Tako je postal ta prostor prijeten za oddih, ki nudi hladno 
senco, sprostitev in uživanje v prijetni naravni lepoti Fi-
lovskega gaja. 

J.Ž.

Deveti festival vina in kulinarike v 
Lončarski vasi v Filovcih   
Obiskovalci so lahko poskusili odlična vrhunska vina in 
domačo kulinariko 

Vas Filovci je znana daleč na okrog po lončarstvu, kajti svoj 
čas so v tej vasi skoraj pri vsaki hiši izdelovali posodo iz 
gline. V spomin na nekdanje čase so v vasi pred leti posta-
vili tipično panonsko lončarsko vas, hiše so cimprane in so 
narejene iz gline, lesa in krite s slamo. V Lončarski vasi je 
okrogla peč, katera je narejena iz gline, v kateri se še  danes 
peče glinena posoda, kjer še danes kurijo z drvmi, na ogled 

je tudi staro kmečko orodje katero so kmetje uporabljali 
pred nekaj desetletij. V tej lončarski vasi so tri hiše, prva 
je krita z opečno kritino, dve pa sta cimprani in sta kriti s 
slamo. V eni od hiš je razstavljena glinena posoda, katero 
je tudi moč kupiti, saj je še v vasi lončar, kateri izdeluje  gli-
neno posodo. Gre za pravi ohranjen muzej na prostem, kjer 
so kolo časa zavrteli za nekaj stoletij nazaj. Tako je Krajevna 
skupnost Filovci z ostalimi društvi, ki delujejo v tem kraju, 
v soboto, 27. junija pripravila v Lončarski vasi Filovci deveti 
festival vina in kulinarike ter hkrati tretje tekmovanje v 
kuhanju bograča na tradicionalen način, in sicer v lonče-

LJUDJE IN DOGODKI

Kuhanje bograča.

Razstava gline posode.
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nih posodah v naravi na prostem. Tokrat so lončarsko vas 
Filovci obiskali številni obiskovalci iz vseh koncev Slovenije 
in tujine, kajti vsak je hotel občutiti in začutiti pridih nek-
danjega časa, ki ga samo lahko podoživiš v lončarski vasi 
Filovci. Osrednji deveti festivala vina in kulinarike je bil 
povezan s sožitjem s hrano, vinom in kulturno dediščino, 
ki jo ponuja lončarska vas Filovci. Pod stojnicami je dišalo 
po raznih domačih tradicionalnih jedeh, saj je bilo veliko 
vsega na ogled, lahko pa so tudi poskušali razne druge 
jedi in peciva. Obiskovalci so si lahko tudi ogledali prikaz 
izdelave prekmurske gibanice in zavitka, katere so potem 
tudi pečene poskusili. Na prostem so bile stojnice, kjer so 
ženske iz Filovcev izdelovale rože iz krep papirja in drugo. 
Nekateri pa so se lahko pokusili na lončarskih delavnicah. 
V eni od slamnatih hiš so v krušni peči pekli plemenjak 
in jabolčni in skutin zavitek, v prednji hiši je bila na ogled 
postavljena ene vrste spalnica, v notranjosti je še shramba 
in mala hiša, kjer so nekoč tudi v takih hišah živeli. V drugi 
cimprani hiši pa je je bila na ogled kulinarična razstava 
z domačimi jedmi. Obiskovalci pa so lahko poleg hrane 
pokusili vrhunska vina, ki so jih ponujali Vinogradniško – 
sadjarskega društva Filovci in Društvo Gaj – vinogradniško 
turistično društvo Filovci. Letošnja rdeča nit te prireditve 
pa je bilo tekmovanje v kuhanju bograča. Kuhanje bograča 
je potekalo na prostem, saj so tudi letos vse ekipe kuhale 
bograč v lončenih posodah, kot so kuhali bograč v tem 
kraju nekoč. Tega tekmovanja  se je udeležilo veliko število 
ekip, v katerih so bili večinoma amaterski kuharji, nekaj pa 
je bilo pravih kuharjev. Vse ekipe so se na kuhanje dobro 
pripravile, saj je tisti dan dišalo daleč na okrog po bograču. 
Ob koncu je komisija imela zelo težko delo, saj je bilo po-
trebno oceniti vse vzorce kuhanega bograča, ocenjevali so 
okus, aromo in barvo. Komisijo je vodil kuhar Danilo Kozar. 
Ob koncu se je komisija odločila in prvo mesto je zasedla 
ekipa kuharjev Lušt Paradajz iz Renkovcev, drugo mesto je 
pripadlo ekipi iz Murske Sobote, tretje mesto pa je zasedla 
ekipa Lipko iz Filovcev. Prve tri ekipe so prejele praktične 
nagrade, ostale ekipe pa so prejele priznanje za udeležbo. 
Ob tej priložnosti so za obiskovalce pripravili krajši kulturni 
program, nato pa se je vse nadaljevalo z živo glasbo. 

J.Ž.

Gasilci iz gasilskega društva Suhi Vrh 
bogatejši za novo gasilsko vozilo  
Poslej bodo lažje krotili rdečega petelina 
V okviru Gasilske zveze Moravke Toplice deluje prostovoljno 
gasilsko društvo Suhi Vrh. Lansko leto  je gasilsko društvo na 
občnem zboru sklenilo in podalo predlog za nabavo novega 
gasilskega vozila. Ker sami niso bili kos tako velikemu zalogaju 
za nakup vozila, so se odločili za zbiranje prostovoljnih 
prispevkov občanov, zbirali pa so tudi sredstva po celotnem 
gasilskem sektorju in vasi Vučja Gomila. Tako so z nabirko 
zbrali polovico sredstev za nakup vozila, društvo je imelo tudi 
nekaj svojega denarja, ostalo pa sta prispevali Gasilska zveza 
Moravske Toplice in Občina Moravske Toplice. Nadgradnjo 
vozila je opravilo podjetje Svit Zolar Stogovci. Svečan prevzem 
novega gasilskega vozila je bil 30. maja pri gasilskem domu 
Suhi Vrh. Na svečanosti se je zbralo čez 100 uniformiranih 
gasilcev od blizu in daleč, med njimi so bili tudi gostje in 
domačini. Gre za vozilo GVM-1 za potrebe gasilskega društva. 
Ob tej priložnosti so pripravili bogat kulturni program. Ključe 
vozila je župan občine Moravske Toplice Alojz Glavač, predal 
predsednici PGD Suhi Vrh Mateji Novak, ta je naprej predala 
poveljniku društva Robertu Lainšček in nato šoferju Rudiju 
Novaku, ki je zadolžen za novo vozilo. Na svečanosti so tudi 
podpisali dve listni o pobratenju z PGD Gančani in PGD 
Gorenja vas pri Škofiji Loki. Po končanem prevzemu je bila 
gasilska veselica. 

J.Ž.

Kulinarična razstava.

Gasilci iz  PGD Suhi Vrh bogatejši za novo gasilsko vozilo.

Podpis listine med gasilskim sodelovanjem PGD Suhi Vrh,  PGD Gančani in 
PGD Gornja vas pri Škofji Loki.
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Slovo od Gustava Skaliča 
17. junij 2015 ob 16 uri v evangeličanski cerkvi  
v Moravskih Toplicah!

Glej zemlja si je vzela kar je njeno, a kar ni njeno nam ne 
more vzeti. In to kar je neskončno dragoceno, je večno in 
ne more nikdar umreti.

Biblični pisec pa dodaja: »Glej, pred tabo sem na stežaj 
odprl vrata, ki jih nihče več ne bo mogel zapreti. Ohranil si 
mojo besedo in nisi zatajil mojega imena. (Razodetje 3,8)
Dragi žalujoči svojci, sorodstvo, spoštovani žalni zbor!
Zbrali smo se v domači cerkvi, kjer je duhovnik Gustav 
Skalič, dolga leta bil Gospodov in ljudem duhovni pastir. 
Pastir, ki je znal misliti, ki se ni bal razmišljati, ki je pre-
mislil kar je rekel. Vedel je, da ne vse kar se godi v tem 
svetu je pravično in dobro. Zato je potrebno širiti božjo 
besedo, da se svet lahko spremeni na bolje. In zavedal se 
je, da se je v življenju potrebno postaviti na pravo stran. 
In zaradi tega se od njega danes ne poslavljamo, temveč 
ga predajamo Bogu, in tisto za kar je živel, kar je ozna-
njal, v kar je verjel in upal, predajamo naprej, prihodnjim 
rodovom. Predvsem božjo besedo, in njeno sporočilo, ki 
pravi: »Trava ovene, cvet se osuje. Gospodova beseda pa 
ostane na veke.« Ta beseda, ki jo je oznanjal Slovencem 
in Madžarom, je tudi njega držala, bodrila in krepila. Bila 
in ostale je njegova zvesta spremljevalka v dobrem in 
hudem. 

Spoštovani, z ozirom na  pokojnikov življenjepis, ki je 
zapisan na programskih listih,  podrobneje o njegovem 
življenju ne bom govoril. Ustavil bi se le pri nekaterih 
pomembnejših letnicah bolj osebne narave. Pokojni 
Gustav Skalič se je rodil 18. januarja 1932 leta staršema, 
evangeličanskemu duhovniku Skalič Aleksandru in Ša-
rolti v Lendavi. Po končani gimnaziji v Murski Soboti, in 
študiju teologije v Ljubljani, Erlangenu in Dunaju, je za-
sedel svoje prvo duhovniško mesto v Domanjševcih in 
nato v Moravskih Toplicah, odkoder je oskrboval gmajni 
v Lendavi in v Selu. Obe gmajni, ob nas tu v Mor. Toplicah 
in Domanjševcih, sta mu za vse še tudi danes, ko ga več 
ni, več kot hvaležni in pravita: Hvala za vse, in Bog plati. 
Ob službi in obveznostih, ki jih je le ta prinašala, pa je 
v mladem duhovniku zorelo tudi spoznanje in želja po 
lastni družini. In tako je leta 1961 tu v tej cerkvi zvesto-
bo do kraja življenja, z besedami: »le smrt me lahko od 
tebe loči«, izpovedal vam, in vi njemu, izvoljenka Olga. 
To svojo odločitev je vedno cenil kot eno izmed svojih 
najpomembnejših in v svoji notranjosti vajin zakon, in 
vas soproga Olga doživljal, kot nekaj najbolj dragocenega 
in kot ta največji božji dar. In to ste za njega resnično bila 
in ostala. Vse do konca. 

Bog in vajina ljubezen vama je podarila dva sinova. Ti-
borja in Nikolaja. In tri vnuke oz. vnukinjo, ki vas je ne-
izmerno imel rad. Toda življenja pot, ne pozna samo ve-
selja, pridejo tudi trenutki, ko pride bolezen, ko si eden 
drugemu moramo stati ob strani. Tudi njemu to ni bilo 

prihranjeno, ne enkrat bolniška postelja, doma in v bolni-
šnici. Čeprav sicer pregovor pravi, da za vsako bolezen raste 
zdravilna roža, pa vedno ni tako. In tako je zastalo tudi nje-
govo srce, in to v nedeljo na Gospodov dan 14. junija letos, 
v 84. letu starosti.

Dobremu možu, očetu in dedku, zadnji zbogom in zadnji 
pozdrav namenjate: 
Žena Olga po 54. letih skupne zakonske in družinske poti, 
ter sinova Tibor z družino in Nikolaj z družino.

Spoštovani svojci!
Ljubiti, verovati in upati, so ti najpomembnejši stebri življe-
nja. Ti so igrali in igrajo še vedno tudi v vašem življenju to 
najpomembnejšo melodijo. Kajti zares vredno je tisto kar 
naredimo eden za drugega. V življenju namreč ni ravnih 
poti, vse se vzpenjajo, ali spuščajo. Vse to ni bilo in še tudi 
danes tudi vam ni tuje. Bile so mnoge srečne, vzpenjajo-
če se poti, in še bodo prišle. Bile pa so tudi mnoge, ki so 
se spuščale, in na nek način izzvenele, ko korak življenja 
možu, očetu in dedku več ni pustil naprej. Toda kaj najbolj 
šteje? Najbolj šteje tisto kar naredimo za druge. Takrat ko 
nas najbolj potrebujejo, ko so dnevi dolgi, noči še daljše, 
ko stebri življenja, ljubiti, verovati, upati, postanejo še bolj 
in bolj pomembni. In najpomembnejši. In ti se pri vas niso 
nikoli porušili, temveč stali in obstali. In to cenita nebo in 
zemlja. Cenita ves vaš trud žena Olga, cenita ves tvoj trud 
sin Tibor, vnuki, vnukinja, in vsi ostali, ki ste zavezali rano, 
ko je najbolj bolela, ki ste tolažili dušo, ko je najbolj skelelo. 
Vi najbolj veste, kako je bilo. Vi najbolj veste, kaj potrebno 
bilo je storiti. Preprosto, hvala vam za vse to. Nebo tega 
ne bo prezrlo. In ljudje to vemo ceniti. Ceniti tudi zaradi 
modrosti in potrebe, ki pravi: »Če bi človek vsaj tu in tam 
vrgel cvetlico na pot življenja, bi bile ceste sveta z več rado-
sti. Vi ste to znali. In Bog vam za to ob iskrenem spominu, 
stoterno poplati. 
Svoj zadnji pozdrav in Bog s tabo, kličete tudi vsi vi ostali: 
brat Aleksander z dr; družini pokojnih bratov Nikolaja in 
Geze, svak Vilmoš z dr. iz Prosenjakovcev, sorodstva iz Mur-
ske Sobote, Berkovec, Sela, Puconec, Lendave in Madžarske, 
ter vso ostalo neimenovano sorodstvo. Zadnji zbogom pra-
vijo hvaležni farani iz Mor. Toplic, Domanjševec, Lendave 
in Sela, ter vseh ostalih gmajn. Vsa duhovščina, sosedje, 
prijatelji in znanci, sovaščani in vsi, ki so ga imeli radi, ga 
spoštovali in cenili njegovo delo. 
Ožaloščena družina se zahvaljuje iz srca vsem, ki ste njemu 
in njim pomagali in jim stali ob strani med njegovo bolezni-
jo. Danes pa izrazili svoje sožalje, se vpisali v žalno knjigo, 
darovali za dobre namene. 
Zaključimo to slovo z besedami: »Življenje je sestavljeno iz 
vere in potrpljenja in kdor ima v posesti ti dve kreposti, ta 
bo prispel do čudovitega cilja.»
Verjamemo, da je ta čudoviti cilj dosežen, čeprav ga ne vi-
dimo in ne razumemo, vendar verjamemo, da tisto kar je 
dragoceno je večno in ne more nikdar umreti. Ker smo bili, 
smo in bomo. Amen.  

častni škof mag. Geza Erniša
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Vinoteka v Filovskem Gaju na široko 
odprla svoja vrata  
Pred 15 leti je bilo ustanovljeno Društvo Gaj - vinogradniško 
turistično društvo Filovci, katerega osnovni namen je promo-
cija vin, ki jih društvo pridela v svojem vinogradu v Filovskem 
Gaju. Društvo ohranjanja staro kulturno,  kulturno  dediščino, 
kulinariko in skrbi za razvoj vinogradniškega turizma v Filo-
vskem Gaju. Društvo ima tudi svoj vinograd Vitis&Vita, kajti 
sam projekt je bil pred leti zasnovan in voden skupaj s par-
tnerji iz Madžarske, pri čemer se projekt nadgrajuje in dopol-
njuje z novimi vsebinami sodelovanja. Nadgradnja vsega so 
torej kakovostna in odlična vina, ki jih člani društva pridelajo 
v svojem društvenem vinogradu, katera potem promovirajo. 
Društvo Gaj – vinogradniško turistično društvo Filovci je v 

svojih prostorih v Filovskem gaju uredilo lično društveno vi-
noteko. V vinoteki se hranijo vina od društva in od članov dru-
štva in sicer mešana in sortna vina ter rdeča, katerih je bolj 
za vzorec. Člani društva vsako leto svojo vinoteko dopolnijo 
z novimi vini, saj napolnijo buteljčna vina, ki so namenjena 
za promocijo in za razna priložnostna darila. Med 40 vzor-
cih vin v vinoteki izstopa vino Gajska kapljica. V vinoteki se 
hranijo vina od leta 2004 naprej in vsako leto se dopolnjuje 
z novimi vini, od tega so nekatera vina že arhivska, pri čemer 
nato primerjajo posamezne letnike vin. Vinoteko veliko krat 

obiščejo turisti in izletniki ter naključni obiskovalci vinorodne-
ga področja Filovskega Gaja, ki poskusijo različne sorte vin.  S 
TIC-om Moravske Toplice se društvo dogovarja, da bi turistom 
in izletnikom, ki obiščejo Filovski Gaj in se ustavijo v vinoteki, 
da bi jim poleg vin še ponudili domačo filovsko kulinariko 
od dödoljev, pajan kruh na odprtem ognju z zaseko, meso iz 
čebra – tunke, bograč. Pred leti so društveno vinoteko preselili 
v nove prostore društva, kjer je že nekaj časa. Vina v vinoteki 
so shranjena v steklenicah in so položena v štirih etažah po 
letnikih in po članih društva. Kot pravi predsednik vinogra-
dniškega turističnega društva Gaj Filovci Jože Tratnjek je vino, 
ki je shranjeno v njihovi vinoteki več kot tri leta, že arhivsko 
vino. Da vinoteka živi in deluje sta zadolžena kot gospodarja 
vinoteke Jože Tratnjek in Denis Casar, pomagajo pa jima ostali 
člani Upravnega odbora društva. 

J.Ž.

Srečanje po petdesetih letih  
»Spomini so kot iskre, ki pod pepelom tlijo, 
a ko jih razgrneš, vedno znova zažarijo.« (J. W. Goethe)

Tako so spomini znova zaživeli generaciji 1950, nekdanjih 
osmošolcev in tudi učiteljev OŠ Fokovci, ki so pred petdesetimi 
leti zapustili šolske klopi. Po petdesetih letih so se v nedeljo, 
14. junija 2015, znova zbrali na OŠ Fokovci, obudili spomine na 
razigrana mladostna leta in si povedali marsikaj zanimivega. 
Organizator srečanja, gospod Jože Sep iz Moravskih Toplic, je 
zbrane v jedilnici šole pozdravil, izrazil veselje, da so se v tako 
velikem številu odzvali vabilu, še posebej toplo pa je pozdravil 
tudi učitelje, ki so vabilo na srečanje z veseljem sprejeli: István 
Molnar, kot najstarejši učitelj, Dragica Jakiša, Anica Hernah in 
Irena Eöry. Generacija 1950 je bila zelo številčna. Kar 36 učen-
cev je zaključilo osemletno šolanje v šolskem letu 1964/65. 
Od vseh učencev se je zbralo kar 22, nekaj pa jih žal ni več 
med nami. Po uvodnih pozdravnih besedah organizatorja 
sem zbrane pozdravila tudi sama, jim zaželela dobrodošlico 
in izrazila veselje, da so se odločili, da srečanje začnejo ravno 
v prostorih naše/njihove šole. Z nekaterimi se srečujem tudi 
sama, saj so prihajali k nam tudi kot starši in še prihajajo kot 
stari starši, nekatere pa sem šele spoznala.  Na kratko sem jim 
predstavila delo in dosežke šole danes in jim pokazala tudi 
prostore, ki so v teh petdesetih letih doživeli veliko sprememb 
in prenov. Gostje so si z zanimanjem ogledali učilnice in osta-

V Filovskem Gaju ima Društvo Gaj lično urejeno vinoteko.
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le prostore ter primerjali sedanje stanje s takratnim, ko so 
oni zapuščali šolske klopi. Največ časa so se zadržali v »svoji« 
učilnici, kjer so preživeli svoja najbolj burna leta, spomnili so 
se mnogih vragolij, ki so jih ušpičili. Nad videnim so bili nav-
dušeni in veseli, da smo kot šola uspešni v okolju in širše. V 
spomin na naše srečanje sem jim podarila zgoščenko našega 
pevskega zbora. V zahvalo za druženje z njimi in za zgoščenko 
so gostje zbrali prostovoljne prispevke za šolski sklad v znesku 
140,00 EUR, za kar jim izrekam iskreno zahvalo. Po druženju 
v šoli se je srečanje nadaljevalo ob kosilu in popoldanskem 
druženju v Okrepčevalnici Pri kapelici v Andrejcih. Gospod 
Jože Sep je tu izzval tudi učitelja in učiteljice, da so povedali 
nekaj besed in izrazili nekaj vtisov. Vsi so bili veseli povabila 
na srečanje, izrazili so zadovoljstvo nad tem, da  je vsak izmed 
učencev uspešen na svojem področju delovanja in jim zaželeli 
še veliko uspešnih in zdravih let. Druženje po petdesetih letih 
s sošolci vsem zelo veliko pomeni in vsi prisotni so si obljubili, 
da sedaj ne bodo čakali tako dolgo, temveč se znova srečajo 
čez pet let. Srečanje je bilo prijetno in zelo lepo, zato izrekam 
tudi sama zahvalo za povabilo. 

Suzana Deutsch, ravnateljica OŠ Fokovci

Bili smo v Budimpešti 
Turistično društvo Martin Martjanci je z agencijo Goholidays 
popeljalo z avtobusom AP Murska Sobota 30 udeležencev 
na strokovno ekskurzijo , na kateri smo spoznavali čare bi-
sera na Donavi-Budimpešte. Na pot smo se odpravili ob pol 
šestih iz Martjancev. S sabo smo vzeli obilo dobre volje in 

željo po doživetjih v lepem sončnem vremenu. Peljali smo 
se po južni strani Blatnega jezera. Med postankom smo 
potešili lakoto in predvsem žejo, nato pa nadaljevali do Bu-
dimpešte. Najprej smo se ustavili na Trgu herojev,nato pa 
si ogledali državno opero, parlament in cerkev  Sv. Štefana 
s slavno sveto roko. Nekoliko smo se sprehodili po glavni 
ulici Budimpešte ter se z ladjico zapeljali po Donavi, kjer 
smo uživali ob pogledu na Budimpešto in mostove, ki po-
vezujejo oba dela mesta. V enem od mestnih  gostinskih 
lokalov smo si privoščili kosilo. Pred odhodom proti domu 
pa smo se zapeljali na grajski grič, kjer smo se sprehodili 
mimo predsedniške palače, Matjaževe kronske cerkve in 
uživali v čudovitem pogledu na Budimpešto, obsijano s son-
cem. Domov smo prispeli pozno zvečer prijetno utrujeni in 
polni vtisov z načrti za naše potepanje v naslednjem letu.
Hvala vodiču za zanimivo predstavitev  znamenitosti Bu-
dimpešte in šoferjema  za varno vožnjo.

                                 Turistično društvo Martin Martjanci 

Obsežna monografija o Ivancih
Ivanci, Svetega Ivana vas, je naslov obsežne monografije, 
ki jo je pripravil Drago Sobočan in je javno predstavitev 
doživela zadnjo junijsko soboto v dvorani »stare ivan-
ske šole. Gre za izjemno bogato in obsežno monogafijo, 
vsebuje več kot 700 strani. »Tako majhna vas, pa tako 
bogata zgodovina,« bi se lahko mirno vprašali. Vendar 
dva stiha škofa Jožefa Smeja vse povesta o Ivancih in 
Ivančanih, ki so lahko ponosni na svojo zgodovino.

Ivanci res majhen so kraj,
A dosti tam lepih je rož,
tam dneva še zadnji smehljaj
zdrsi se prek Ledave vzdolž.
Na vek ostane spomin,
na velika dva še moža,
to DRVARIČ, oče in sin,
ivanskih zgodb pisca oba
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LJUDJE IN DOGODKI 

Gledališki večer v Središču 
23. maja 2015 je v vaškem domu v Središču gledališka sku-
pina Egy & Más Vándorszínház, v režiji Zoltána Puskása 
uprizorila enodejanko z naslovom Olvadó jégcsapok 
(Taleče se ledene sveče), katere avtor je László Göncz. Or-
ganizator prireditve je bilo lokalno kulturno društvo Antal 
Ferenc. Dramska predstava prikazuje manjšinsko usodo in 
išče odgovore na vprašanja, ki so aktualna tudi danes. Kot 
ledene sveče se počasi tali  tudi naša narodna skupnost in 
čez čas popolnoma izgine. Gledalci so predstavo nagradili 
z dolgotrajnim ploskanjem. 

Zapisala: Leonida Šanca 
Fotografija: Simon Šanca 

Színházi est Szerdahelyen  
Göncz László Olvadó jégcsapok című egyfelvonásos drámájá-
nak előadására került sor 2015. május 23-án a szerdahelyi fa-
luotthonban. Az est szervezője a helyi Antal Ferenc Művelődé-
si Egyesület volt, míg a darabot Puskás Zoltán rendezésében 
az Egy & Más Vándorszínház adta elő. A dráma a kissebségi 
létezést mutatja be, olyan kérdésekre keresi a választ, amelyek 
még ma is aktuálisak. A nemzeti közösségünk a jégcsaphoz 
hasonlóan lassan fogy… olvad, majd végül teljesen beolvad. A 
szép számú közönség nagy tapssal fejezte ki tetszését. 

Lejegyezte: Šanca Leonida
Fotók: Šanca Simon

Srečanje dvojezičnih vrtcev v Lendavi
12. maja smo se udeležili tradicionalnega srečanja dvoje-
zičnih vrtcev, ki je tokrat potekalo v Lendavi, v tamkajšnjem 
kulturnem domu. 
Že nekaj tednov pred srečanjem smo strokovne delavke vrt-
cev Hodoš, Domanjševci in Prosenjakovci sestavile program, 
s katerim smo želele predstaviti Goričko, kjer domujejo vsi 
trije vrtci. Ker se na Goričkem ljudje še vedno pretežno 
ukvarjajo s kmetijstvom, smo skozi pesem, ples in gibanje 
prikazali kako orjemo, sejemo, žanjemo, mlatimo, meljemo 
pečemo in se na koncu odpeljemo z vlakom od Hodoša pa 
vse tja do Lendave. Petje in ples smo spremljali z domačimi 
instrumenti, ki so nastopu dali poseben čar. 
S svojim nastopom smo poželi velik aplavz in pohvale ob-

činstva. Ponosni smo bili, da smo kljub svoji majhnosti, pri-
kazali, kako živimo na našem prelepem Goričkem.  

Zapisala vzgojiteljica Bernarda Koroša Pantović
iz dvojezične enote Prosenjakovci

Fotografiral: Aljoša Koroša

A kétnyelvű óvodák találkozója Lendván
Május 12-én a hagyományos kétnyelvű óvodák találkozóján 
vettünk részt Lendván, az ottani kultúrotthonban.
A találkozó előtt hetekkel a hodosi, domonkosfai és pár-
tosfalvi óvodák szakdolgozói közösen összeállítottuk azt a 
programot, amellyel a Goričkót szerettük volna bemutatni, 
ahol mindhárom óvoda van. Mivel a Goričkón az emberek 
még mindig nagyrészt földműveléssel foglalkoznak, énekkel, 
tánccal és mozgással bemutattuk, hogyan szántunk, vetünk, 
aratunk, csépelünk, őrlünk és sütünk. A végén elvonatoztunk 
Hodostól egészen Lendváig. Az éneket és táncot házilag 
készített hangszerekkel kísértük, ami az előadásnak külön-
leges bájt kölcsönzött. 
Előadásunkat a közönség tapsviharral köszönte meg, és 
ismerte el. Büszkék voltunk, hogy kicsiségünk ellenére me-
gmutathattuk hogyan élünk a gyönyörű Goričkón.

Írta: Koroša Pantović Bernarda
a Pártosfalvi Kétnyelvű Egység óvónője

Fénykép: Koroša Aljoša
Fordította: Rozgonyi Emőke
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Razstava lončarske posode v Bogojini.

Ajda Barbarič, učenka 6. razreda, 
nagrajenka državnega literarnega 
natečaja MOJA RODNA DOMOVINA
Nagrajenci državnega literarnega natečaja MOJA RODNA 
DOMOVINA, med njimi tudi Ajda Barbarič iz 6. razreda OŠ 
Bogojina,  njihovi mentorji in starši so bili vabljeni v četrtek, 
11. 6. 2015, na Osnovno šolo Vič v Ljubljani. Po sprejemu in 
kosilu so se z avtobusom odpeljali do obrežja Ljubljanice  ter 
si  s turistično ladjico ogledali Ljubljano z nekoliko drugačne 
perspektive. Na šolo so se  vrnili ob 15.30 in se pripravili na 
slavnostno prireditev ter podelitev priznanj, ki  je bila ob 
17.00 uri.

Ajda Barbarič je o prireditvi povedala:«Prejela sem lepo 
medaljo z graviranim imenom. Vsak učenec si je lahko vzel 
knjigo z vsemi nagrajenimi deli, vzela sem tudi eno za men-
torico Marjetko Erdelji. To je bila ena najlepših, najboljših 
in najdaljših podelitev. Vsak je prebral del svojega spisa, jaz 
sem odstavek o snemanju filma Strici so mi povedali in o 
Mišku Kranjcu.«
Na tem natečaju sta sodelovala še šestošolka Neja Kosi 
Lovrenčec in osmošolec Jan Kocet.

Mentorica: Marjetka Erdelji

Regijska prireditev ob Svetovnem dnevu 
brez tobaka »Dišiš mi po pomladi«
Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Murska Sobota in 
Pomursko društvo za boj proti raku sta v soorganizaciji pri-
pravila zdravstveno vzgojno aktivnost na temo spodbujanja 
nekajenja med mladostniki. Ciljna skupina likovnega  
natečaja »Smešna plat najstniških zagat «so bili učenci  
5.- 9. razreda pomurskih osnovnih šol. Izdelki so prikazali 
zanimive scene iz mladostnikovega življenja v zvezi s pro-
blemom kajenja/nekajenja, prikazane kot karikatura v eni 
sliki. 

Na natečaju je sodelovalo 183  učencev iz  20 pomurskih 
osnovnih šol. Tako smo prejeli  179  izdelkov.  Pri delu z učenci 
je sodelovalo 23 mentorjev. Vsi izdelki so bili edinstveni, 
najboljši  pa so bili naslednji:

IZ ŠOL IN VRTCEV 
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IZ ŠOL IN VRTCEV 

1. mesto: Maja Hozjan, 7.r. OŠ MIŠKA KRANJCA, 
mentorica: Andreja Štancer
2. mesto: Iva Hajdinjak, 7. R. OŠ ŠALOVCI,  
mentorica : Jožica Tratar
3. mesto: Katarina Ivezič, 6.r., OŠ RAZKRIŽJE,  
mentorica Renata Vlaović.

Pohvale in priznanja smo podelili na tradicionalni zaključni 
prireditvi z naslovom Dišiš mi po pomladi.
Na prireditvi pa je istočasno Pomursko društvo za boj proti 
raku podelilo pohvale tudi pomurskim učencem, ki so so-
delovali v akciji Zveze slovenskih društev za boj proti raku 
»Slovesna obljuba«, kjer so obljubili, da ne bodo prižgali 
prve cigarete.
Skupno prireditev ob Svetovnem dnevu brez tobaka pa je 
popestrila gledališka predstava Gledališča Ku-kuc  iz Len-
dave z naslovom »Pika in Cene v pravljici« , ki jo je vsem 
udeležencem podarilo Pomursko društvo za boj proti raku.

Jadranka Jovanović
Zdenka Verban Buzeti

Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Murska Sobota

»Slovesna obljuba« šolsko leto 2014/15,  
Pomursko društvo za boj proti raku
V tem šolskem letu je v akciji podpisovanja Slovesne oblju-
be sodelovalo 19 pomurskih osnovnih šol. Glavno nagrado, 
izlet v Gardaland je izžrebanim učencem podarila Zveza 
slovenskih društev za boj proti raku. Pomursko društvo pa  
enemu učencu iz vsake šole, ki je sodelovala v akciji podarja 
pohvalo in simbolično darilo… 
Predstavo »Pika in Cene v pravljici« gledališča KU-KUC iz 
Lendave podarja vsem udeležencem Pomursko društvo za 
boj proti raku

Obiskali smo DOŠ Prosenjakovci
V našem vrtcu imamo štiri korenjake, ki bodo jeseni sedli 
v šolske klopi. Da bi jim olajšali ta prehod, smo se odločili, 
da jih popeljemo v 1. razred DOŠ Prosenjakovci, da spoznajo 
novi učiteljici in nove prijatelje.
V šolo smo se odpravili peš prav vsi, majhni in veliki. Nino, 
Iva, Panna in Eron so se odpravili v 1. razred, kjer sta jih že 
pričakali učiteljici Lilijana in Suzana skupaj s svojimi učenci. 
Čeprav učence 1. in 2. razreda večinoma poznajo, pa je bilo 
snidenje z njimi nadvse prijetno. Učenci so jim pokazali, kaj 
vse nosijo v svojih torbah, kaj vse so se naučili v iztekajočem 
se letu, nato pa so se vsi skupaj odpravili v šolsko telovadni-
co, kjer so telovadili in tekmovali med seboj.
Med tem ko so bili starejši otroci pri pouku, pa so se mlajši 
otroci igrali na šolskih igralih. Spuščali so se po toboganu, 
se vozili na lesenem vlaku, se lovili, plezali po plezalih in se 
imeli zelo lepo. 
Ko so starejši otroci končali s poukom, so se pridružili svojim 
mlajšim prijateljem na igrišču. Nekaj časa so se še igrali sku-
paj, a ker nas je čas že prehiteval, smo se morali posloviti od 
obeh učiteljic in učencev. Obema učiteljicama in učencem 
smo se zahvalili za nadvse prijetno in poučno dopoldne, ki 

smo ga smeli preživeti z njimi. Verjamemo, da smo s tem 
obiskom DOŠ Prosenjakovci našim bodočim šolarjem vsaj 
malo olajšali prehod iz vrtca v šolo.

Zapisala vzgojiteljica Bernarda Koroša Pantović
iz dvojezičnega vrtca Prosenjakovci

Meglátogattuk a Pártosfalvi KÁI-t
Óvodánkban négy végzős van, akik ősszel az iskolapadba 
ülnek. Hogy megkönnyítsük számukra az átállást, úgy dön-
töttünk, meglátogatjuk a Pártosfalvi KÁI 1. osztályát, hadd 
ismerjék meg az új tanítónőket és az új barátokat.
Az iskolába mindannyian, kicsik és nagyok egyaránt, gyalog 
mentünk. Nino, Iva, Panna és Eron az 1. osztályba mentek, 
ahol a két tanítónő, Liljana és Suzana már várt rájuk az egész 
osztállyal együtt. Bár az 1. és 2. osztály tanulóit nagyrészt is-
merik, a találkozás örömteli volt. A tanulók megmutatták nekik, 
hogy mi mindent hordanak a táskájukban, mit tanultak az 
elmúlt évben. Ezek után mindannyian a tornaterembe mentek, 
ahol tornáztak és sorversenyekben mérték össze ügyessé-
güket.
Mindeközben, míg a nagyobb gyerekek órán voltak, a kiseb-
bek az iskolai játszótéren játszottak. Csúszdáztak, a favonattal 
vonatoztak, kergetőztek és a mászókán másztak, jól érezték 
magukat. 
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Amikor az idősebb gyerekek végeztek az órákkal, csatlakoz-
tak a kisebbekhez a játszótéren. Valamennyit még játszottak 
együtt, de mivel az idő gyorsan eltelt, mindkét tanítónőtől és 
a diákoktól el kellett búcsúznunk. A tanítónőknek és a tanu-
lóknak megköszöntük a kellemes és tanulságos délelőttöt, 
amit velük tölthettünk. Hisszük, hogy a Pártosfalvi KÁI-ba tett 
látogatásunk legalább egy kicsit megkönnyítette a jövőbeli 
iskolásaink számára az óvodából az iskolába való átmenetet. 

Írta Bernarda Koroša Pantović 
a Pártosfalvi Kétnyelvű Óvodából

Fordította Rozgonyi Emőke

Andrej Rozman Roza podelil knjižne 
nagrade in priznanja naj bralcem in 
zlatim bralcem na OŠ Bogojina
21. maja 2015 so znanega in priljubljenega pesnika, pisatelja, 
igralca, režiserja … Andreja Rozmana Rozo z velikim aplavzom 
in veseljem pričakali učenci OŠ Bogojina in mu zaželeli 
dobrodošlico z njegovo pesmijo Ananas, ki jo je uglasbil slo-
venski skladatelj Blaž Rojko, zapel pa jo je otroški pevski zbor 
pod vodstvom glasbene pedagoginje Valerije Šömen. 

Prav vsem je pričaral nepozabno doživetje. Deklamiral nam 
je precej svojih pesmi, povedal nekaj hudomušnih ugank in 
čudovito pravljico. Kar nekaj njegovih pesmi so učenci že brali 
pri urah slovenščine, še več pa bralnoznačkarji, ki so tekmovali 
za bralno značko, in seveda tudi učenci v medgeneracijskem 
branju v bralnih klubih projekta Bralne značke Slovenije in 
ZPMS. Izbrane Rozine v akciji so najraje prebirali … jaaa, seveda 
samo tisti od 13. leta dalje. 
Pesnika so bili posebej  veseli naj bralci in zlati bralci, saj jim 
je skupaj z ga. ravnateljico in vodjo projekta NAJ BRALEC ter 
mentorico BZ od 6. do 9. razreda Marjetko Erdelji podelil 
priznanja in knjižne nagrade.
Naj pripovedovalca (1. razred) in naj bralci od 2. do 9. razreda 
so: Erik Šemen in Maja Trajber (1. r.), Zoja Lovrenčec (2. r.), Maja 
Ošlaj in Neja Dragojlovič (3. r.), Vanesa Henzel (4. r.), Nataša 
Legenič (5. r.), Pija Smodiš (6. r.), Kaja Felbar (7. r.), Nicky Dervarič 
(8. r.), Nika Cvetko, Ines Časar in Patricija Cigan (9. r.)
Zlatih bralcev v 9. razredu (učencev, ki so osvojili bralno značko 
v vseh razredih OŠ) je bilo 5. To so: Staš Vegi, Iva Ošlaj, Ema 
Raus, Nika Cvetko in Ines Časar.

Za prisrčen obisk se je Andreju Rozmanu Rozi zahvalila 
učenka 9. razreda Lara Seredi, ki je povezovala program. Svoje 
umetniško delo (grafično umetnino) je pesniku izročila Ana-
bel Kepe iz 6. razreda, naš gost pa se je še podpisal mnogim 
mladim v njihove pesniške zbirke in literarne mape.
Ne vodi naj cesta mimo srca! In seveda ne mimo knjig. Naj 
jih bo čim več na naši poti učenja.

Mentorica BZ:  Marjetka Erdelji

Tabor za nadarjene učence, Olimje 2015 
V sredo, 03. 06. 2015 smo se nadarjeni učenci 7. in 8. razre-
da OŠ Bakovci, OŠ Kuzma in OŠ Fokovci odpravili na tabor 
za nadarjene v Olimje. Ko smo prišli, smo razpakirali stvari. 
V nadaljevanju smo imeli delavnice na temo Akrostihi. Po-
govarjali smo se o tem, kako si stvari lažje zapomnimo. V 
nadaljevanju smo bili že pošteno sestradani od napornega 
dne, zato nam je večerja še kako prijala, tudi, če smo jo morali 
pripraviti sami. Pekli smo namreč na žaru. Dan smo zaključili 
z obiskom mini živalskega vrta v neposredni bližini. Ogledali 
smo si živali, ki so nam bolj poznate in tudi živali, ki jih neko-
liko manj poznamo. Večer pa smo popestrili še s kvizom na 
temo Učenje. Zmagovalca sta bila Blaž in Dylan. Po konča-
nem kvizu smo se že pošteno utrujeni odpravili v svoje sobe 
in se pripravili na spanje.
Naslednji dan so nas čakali novi izzivi. Po opravljenem oku-
snem zajtrku smo nadaljevali z delavnicami, in sicer je bila na 

IZ ŠOL IN VRTCEV
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vrsti tema Kako si zapomnim številke in v nadaljevanju Ustno 
spraševanje. Vmes smo dan popestrili tudi z obiskom čokola-
dnice in samostana, prav tako v neposredni bližini. Imeli smo 
si priložnost ogledati proizvodnjo prave domače čokolade in 
se seveda tudi z njo posladkati. V nadaljevanju se nam je še 
kako prilegel popoldanski počitek, saj je bil dan zelo vroč. Po 
počitku smo delo nadaljevali s pripravami na samozavesten 
nastop. Tudi v večernem delu smo svoje znanje utrdili in ob-
novili ob kvizu. Tokrat sta bila zmagovalca Mojca in Januš. Po 
kvizu je vodja tabora podal še napotke za naš zadnji dan tabo-
ra. In začel se je naš najlepši večer, ko se je dogajalo veliko za-
nimivega. Fantje iz drugega nadstropja so namreč veliko časa 
prebili v dekliškem apartmaju. Spletle so se številne zgodbe. 
Seveda pa brez telefonov ni šlo. Smeha ni manjkalo. Petkovo 
jutro je prišlo hitro. Že zjutraj smo se začeli pakirati. Po zajtrku 
smo se zbrali na naših zadnjih delavnicah, kjer smo pripravljali 
referate po skupinah. Vsaka skupina je namreč imela nalogo, 
da svoj del predstavi ob power point predstavitvi. Naši referati 
so seveda bili tudi ocenjeni. Ocene je podala strokovna komi-
sija-naši učitelji. Svojo nalogo smo opravili zelo dobro, saj so 
bile ocene zelo dobre, tudi fantastične.
Preživeli smo tri fantastične dni, ki nikakor ne morejo v po-
zabo, saj smo se veliko novega, zanimivega lahko naučili, pa 
tudi, kakšno potegavščino si je potrebno zapomniti.
    Mojca KUČAN, OŠ Fokovci

Mladi iz župnije Bogojina so se Andreju 
Lažeta zahvalili njegovo delo v župniji  
Novomašnik Andrej Lažeta prejel duhovniško posvečenje
Na praznik apostolov Petra in Pavla je bilo v ponedeljek, 29. 
junija v soboški stolni župnijski cerkvi nadvse slovesno, kajti 
diakon Andrej Lažeta iz župnije Prihova je bil posvečen za 
duhovnika. Cerkev je bila napolnjena do zadnjega kotička, 
kajti slovesnosti so se poleg duhovnikov iz murskosoboške 
škofije, generalnega vikarja murskosoboške škofije Franca 
Režonja, udeležili letošnji novomašniki, diakoni, bogoslovci, 
sestre Hčere Marije Pomočnice, verniki iz murskosoboške 
škofije in verniki iz župnije Prihova, ki spada v nadškofijo 
Maribor. Celotno sveto mašo, z duhovniškim posvečenjem 
je daroval murskosoboški škod dr. Peter Štumpf, ob somaše-
vanju ostalih duhovnikov in bogoslovcev. Med njimi sta bila 

njegova starša oče in mama, brat in ostalo sorodstvo. Pred 
uradnim posvečenjem je vse zbrane v imenu stolne župnije 
Murska Sobota pozdravil župnik Goran Kuhar, ki je poudaril, 
da je bil ta dan za stolno župnijo velik dogodek, kajti ta dan 
je bilo duhovniško posvečenje katero je prejel Andrej Lažeta. 
Na ta dan je prav tako pred 25 leti murskosoboški škof dr. 
Peter Štumpf prejel duhovniško posvečenje in ta dan je ob-
hajal srebrno mašno, zato je bilo slavje toliko bolj slavnejše. 
Obred duhovniškega posvečenja Andreja Lažeta je opravil 
murskosoboški škof dr. Peter Štumpf, navzoč pa je bil tudi 
župnik iz župnije Prihova dr. Slavko Kranjc, od koder izhaja 
letošnji novomašnik. Sicer pa je letošnji novomašnik Andrej 
Lažeta že dlje časa v murskosoboški škofiji, saj je deloval v 
župniji Turnišče in Murska Sobota ter sedaj nazadnje v žu-
pniji Bogojina. Njegovo novo mašno geslo je »Marija vate 
zaupam«. Povsod so ga verniki radi sprejeli medse, saj je 
človek odprtega srca, vedno nasmejan in vsakemu nameni 
dobro besedo. Celoten cemorjal mašniškega posvečenja sta 
vodila domača duhovnika stolne župnije Murska Sobota. 
Dogodek je s cerkvenim petjem popestril mešani cerkveni 
pevski zbor župnije Murska Sobota. Po duhovniškem posve-
čenje je potem Andrej Lažeta daroval svojo prvo sveto mašo, 
po maši pa se je najprej zahvalil svojim staršem, svojim kate-
hetom, kateri so ga spremljali v času verouka, svojim preda-
vateljem na Teološki fakulteti in vsem vernikom in njihovim 
duhovnikom, kjer je do sedaj pomagal in se pripravljal na 
svoj duhovniški poklic. Župnik župnije Bogojina  dr. Stanko 
Zver se je zahvalil za čas in pomoč Andreju Lažetu, katerega 
je prebil nekaj časa v njihovi župniji, saj je veliko pomagal 
župniku, sodeloval in delal z mladimi. Mladi iz župnije Bo-
gojina, kjer je bil nazadnje na pripravah kot diakon so se 
mu zahvalili z darilom. Vsi, ki so se udeležili duhovniškega 
posvečenja so v spomin prejeli Marjine podobice. Po končani 
darovani sveti maši so se pred stolnico na dvorišču pripravili 
pogostitev za vse vernike. Po darovani novi maši, katero bo 
daroval v svoji župniji Prihova pri Slovenskih Konjicah, 12. 
julija, ob 10. uri. Prvega avgusta bo  nastopil svojo prvo služ-
bo  kot duhovnik in bo opravljal delo kot duhovnik- kaplan 
v župniji Gornja Radgona, ki spada pod dekanijo Ljutomer. 

J.Ž.

IZ ŠOL IN VRTCEV  

Andrej Lažeta je s strani mladih iz župnije Bogojina prejel darilo.
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V Bogojini že desetletja ohranjajo 
pritrkovanje na cerkvene zvonove 
Lansko leto so imeli čast da so kar devet dni škofu dr. Jožefu 
Smeju v čast pritrkovali

V župniji Bogojina ima pritrkovanje na cerkvene zvonove 
dolgoletno tradicijo. Pred dobrim letom dni so je vodja 
pritkovalcev Silvester Gregorec je ob sebi zbral tri mlade 
pritrkovalce, ki so se že dobro vpeljali na pritrkovanje na 
bogojanske cerkvene zvonove. To so Blaž Benkovič, Tadej 
Tkavčič in Timotej Maučec, vsi doma iz Bogojine. Čeprav  
skupina pritkovalcev deluje dobro leto dni so njihovi re-
zultati že dobro vidni in slišani daleč po župniji Bogojina 
in še dlje. Skupino bogojanskih pritrkovalcev smo srečali v 
zvoniku cerkve Gospodovega Vnebohoda. Tisti popoldan še 
preden so začeli pritrkovati, so zvonove izklopili in s poseb-
no tehniko so se lotili pritrkovanja na tri zvonove. Najstarej-
ši je iz leta 1882 iz stare cerkve, drugi je leta 1927, ko je bila 
sezidana sedanja cerkev pod vodstvom arhitekta Jožeta 
Plečnika, drugi manjši zvon pa je iz leta 1975. Sicer pa kot so 
nam zaupali pritrkovalci na cerkvene zvonove, pritrkavajo 
ob vseh večjih cerkvenih praznikih, ob raznih cerkvenih do-
godkih v župniji, kot so denimo sveta birma in sveto obha-
jilo ali nova maša. Vaja dela mojstra, pravijo mladi pritrko-
valci, saj pritrkavajo na posluh – stara verzija in na note, ki 
so posebej prirejene na pritrkovanje na cerkvene zvonove. 
Vodja Silvester Gregorec pa jim je priskrbel tudi pesmarico 

na različne cerkvene melodije, o pritrkavanju na cerkvene 
zvonove. Še preden so tisti dan začeli s pritrkovanjem se je 
bilo potrebno povzpeti po številnih betonskih stopnicah na 
vrh zvonika, od koder je lep razgled po celotnem Pomurju. 
Glas iz treh zvonov pa se je slišal daleč na okrog. Ponosno 
so nam zaupali, da so lansko leto, ko je upokojeni škof dr. 
Jožef Smej praznoval 70 - letnico duhovništva, njemu v 
čast devet dni vsak dan zvečer pritrkavali drugo melodi-
jo, a v nedeljo, ko je bilo osrednje škofovo praznovanje, so 
vse melodije na enkrat med sveto mašo pritrkovali, kar je 
dalo sloves dogodku. Želja mladih pritrkovalcev iz župnije 
Bogojina je, da bi se še naučili kakšno novo melodijo in iz 
cerkvenih zvonov domačim vernikom »zaigrali« melodije, 
ki se redko kdaj slišijo ob pomoči rok iz cerkvenih zvonov.  
Želimo, da bi to žlahtno umetnost še naprej negovali in 
ohranjali. Mogoče pa se bodo v prihodnje pridružili in pri-
ključili v slovensko pritrkovalsko druščino.  

J.Ž. 

Tradicionalno podiranje mlaja v 
Prosenjakovcih 
Postavljanje mlaja je dolgoletna tradicija tudi v naši vasi, a je 
za nas Prosenjakovčane in vaščane sosednje Magyarszom-
batfe na Madžarskem tradicionalno postalo tudi podiranje 
mlaja.
Že kar nekaj let zapored se zadnji dan v mesecu maju na 
nekdanjem mejnem prehodu zberemo vaščani obeh obmej-
nih vasi, da bi prisostvovali podiranju mlaja, ki ga organizira 
KTD »Ady Endre« iz Prosenjakovcev. Ker podiranje mlaja ni 
kar tako, ga po navadi odžaga nekdo, ki je vešč tega dela. Po 
končanem opravilu je sledilo skupno druženje ob domačih 
dobrotah, ki so jih tokrat spekle gospodinje iz Prosenjakovcev, 
in žlahtni kapljici. Seveda pa nismo pozabili na fotografiranje, 
s čimer dokazujemo, da smo se imeli zares lepo.
Vaščani Magyarszombatfe in Prosenjakovcev s takimi pri-
reditvami dokazujemo, da je medsebojno sodelovanje med 
obema državama pestro in še kako pomembno.

Zapisala in fotografirala Bernarda Koroša Pantović

V Bogojini ohranjajo pritrkovanje na cerkvene zvonove.

LJUDJE IN DOGODKI



ŠPORT IN REKREACIJA

18   : : : : : : : : : :  Lipnica - 8. julij 2015

Hagyományos májusfa-kitáncolás 
Pártosfalván
Településünkön sokéves hagyománya van a májusfaállításnak, 
ugyanakkor a pártosfalvaiak és a szomszédos magyarországi, 
magyarszombatfai lakosok a májusfa-kitáncolásnak is már ha-
gyományt teremtettek. 
Néhány éve, május hónap utolsó napján az egykori határátkelő-
nél találkoznak a két határ menti falu lakosai, hogy részt vegye-
nek a pártosfalvi Ady Endre Művelődési- és Turisztikai Egyesület 
által szervezett májusfa-kitáncoláson. Mivel a májusfa kidöntése 
nem egyszerű feladat, a fűrészt olyasvalaki fogja kezébe, aki 
a fadöntésben kellő tapasztalatokkal rendelkezik. A sikeresen 
elvégzett munka után a pártosfalvi háziasszonyok által sütött házi 
finomságok és nemes nedűk mellett folytattuk a társalgást. Per-
sze, a fotózás sem maradt el, mintegy bizonyítva, hogy valóban 
jól éreztük magunkat. 
Magyarszombatfa és Pártosfalva lakosai az ilyen rendezvények-
kel is bizonyítjuk, hogy a két ország közötti együttműködés sok-
színű, és rendkívül nagy jelentőséggel bír. 

Szöveg és fotók Koroša Pantović Bernarda

Dan mladosti
Turistično društvo Dolina je skupaj z Mladinsko komisijo 
Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti v 
soboto, 6. junija 2015 organizirala III. Dan mladosti, katerega 
osrednje dogajanje je bila štafeta mladosti.  
Štafeta se je predajala po dveh trasah. Prva pot se je začela 
na Hodošu ob 9.00 uri, druga pa na Hotizi ob 13.00 uri, 
štafeti sta se nato združili ob 16.30 uri v Dolini in skupaj 
prispeli do cilja, do dvorišča nekdanje šole, kjer je potekal 
zabavni program s predstavitvijo igre pandolo ter s po-
gostitvijo udeležencev. Na prireditvi je skupaj sodelovalo 
24 krajevnih skupnosti, med drugimi tudi Središče, Pro-
senjakovci, Pordašinci, Čikečka vas in Motvarjevci iz Občine 
Moravske Toplice. Na predajnih točkah so tekače in kole-
sarje vljudno sprejeli in jih pričakali z osvežilnimi pijačami. 
Iskrene čestitke in pohvale gredo Simonu Šanci, Mitji Gorzi 
in Blažu Koroši, ki so štafeto nesli oziroma pospremili od 
Središča in od Prosenjakovec vse do Dobrovnika, še posebej 
pa Aljoši Koroši, ki je štafeto spremljal od Hodoša pa vse do 
Lendave. Bravo fantje! Zahvala gre tudi vsem kolesarjem in 
organizatorjem predajnih točk.

Cilj prireditve je bil spodbuditi povezanost in enotnost krajev 
na narodnostno mešanem območju v Pomurju, medgenera-
cijsko druženje in izmenjavo tradicije ter športno udejstvo-
vanje. S štafeto so želeli organizatorji ohraniti praznovanje 
mladosti in povezati mladino s starejšimi generacijami. 

Zapisala: Leonida Šanca
Fotografirala: Bernarda Koroša Pantović

Az Ifjúság napja
A Völgyifalui Turisztikai Egyesület közösen a Muravidéki Magyar 
Nemzeti Önkormányzati Közösség Ifjúsági Bizottságával 2015. 
június 6-án, szombaton megszervezte a III. Ifjúsági napot, 
amelynek főpontja az ifjúsági staféta volt. 
A stafétabot átadása két útvonalról indult, 9.00 órakor Hodosról 
és 13.00 órakor Hotizáról, majd 16.30 óra körül Völgyifaluban 
egyesültek, és a régi iskola udvarán értek célba, ahol szóra-
koztató program keretében bemutatkozott a brincka játék 
(pandolo), valamint megvendégelés várta a résztvevőket. A ren-
dezvényen összesen 24 helyi közösség vett részt, a Moravske 
Toplicei Községből Szerdahely, Pártosfalva, Kisfalu, Csekefa 
és Szentlászló. Az átadási pontokon szívélyes fogadtatásban 
részesültek a futók és a kerékpározók, üdítővel is felfrissültek. 
Különös dicsérő elismerést érdemelnek Šanca Simon, Gorza 
Mitja és Koroša Blaž, akik a stafétabotot Szerdahelytől, illetve 
Pártosfalvától vitték, és kisérték egészen Dobronakig. Még 
nagyobb elismerés jár Koroša Aljošának, aki a stafétát Hodostól 
Lendváig kísérte futva. Gratulálunk fiúk! Köszönet jár minden 
kerékpározónak és az átadási pontok szervezőjének is. 
A rendezvény célja a Muravidéki nemzetiségileg vegyesen la-
kott települések közötti együttműködés ösztönzése, valamint 
a hagyományápolás és a sporttevékenységben való részvétel 
volt. A stafétával egyrészt az ifjúság ünnepét kívánták fenn-
tartani, ugyanakkor pedig erősíteni a fiatalokat és az idősebb 
nemzedékeket összekötő szálakat.

Lejegyezte: Šanca Leonida
Fényképezte: Koroša Pantović Bernarda

V Moravskih Toplicah bo delovala regijska 
pisarna OKS-ZŠZ Prekmurje – Prlekija
V prostorih občine Moravske Toplice v četrtek, 18. junija  pod-
pisali pogodbo o delovanju Regijske pisarne OKS-ZŠZ, katere 
nosilec je Občinska športna zveza Moravske Toplice. Pogodba 
o delovanju regijske pisarne, ki pokriva regijo Prekmurje – 
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Prlekija, sta ob prisotnosti župana občine Moravske Toplice, 
Alojza Glavača, podpisala predsednik OKS-ZŠZ Bogdan Ga-
brovec in predsednik  Športne zveze občine Moravske Toplice, 
Branko Recek.

Ponovna vzpostavitev regijskih pisarn OKS-ZŠZ
Eden od ciljev, ki si ga je zadalo novo vodstvo OKS-ZŠZ v man-
datnem obdobju 2015-2019 je ponovna vzpostavitev regijskih 
pisarn OKS-ZŠZ. Ob zagotavljanju ustreznih sistemskih sred-
stev za delovanje pa tudi vzpodbuda k proaktivnemu sodelo-
vanju. Želijo tudi, da regijske pisarne spodbudijo ustanovitev 
vsaj ene občinske ali medobčinske športne zveze, ki bo pokri-
vala interese društev v občinah, kjer niso interesno povezana.

Naloge regijskih pisarn:
-  pomoč občinskim športnim zvezam v regiji pri uresničeva-

nju dogovorjenih programov razvoja športa in prizadevanja 
za ustanavljanje športnih zvez občin, kjer jih ni in je izražen 
interes društev za njihovo ustanovitev

-  pomoč športnim društvom v občinah, v katerih ni ustano-
vljenih športnih zvez pri zastopanju njihovih interesov v 
matičnih občinah

-  uveljavljanje modela sofinanciranja športa na lokalni ravni 
v skladu z nacionalnim programom športa 2014 – 2023

-  spodbujanje medobčinskega povezovanja in čezmejnega 
sodelovanja

-  pomoč pri zbiranju podatkov o športnih programih v eno-
ten športni koledar Infosport.si

-  pomoč pri zbiranju statističnih podatkov društvenih špor-
tnih organizacij v regiji in vključenosti prebivalstva v njihove 
programe in pri vzpostavitvi medsebojno povezanih špor-
tnih organizacij v posamezni regiji in na nacionalni ravni

-  priprava predlogov za podeljevanje priznanj in aktivno so-
delovanje pri pripravi regijskih podelitev priznanj OKS-ZŠZ, 
regijske pisarne pripravijo predlog prejemnikov Bloudkovih 
priznanj, predloge za nominacijo drugih priznanj, ki jih raz-
piše OKS in sodeluje pri regijski podelitvi priznanj OKS za 
športne dosežke

-  po pooblastilu OKS-ZŠZ podeljuje potrdila in priporočila 
športnikom in športnim organizacijam v regiji

-  povezovanje z lokalnimi mediji in skrb za obveščanje o ak-
tualnih športnih dogodkih in aktivnostih v regiji

-  vključevanje v projekte OKS-ZŠZ in koordinacijav okolju, ki 
ga pokriva

-  sodeluje pri organizaciji posvetov na temo aktualne zako-
nodaje in ostalih strokovnih vprašanj.

Dan narodne povezanosti v Središču
3. junija 2015 je v Središču, ob drevesu naroda, posajenemu 
leta 2012, bila odkrita spominska plošča, ki oznanja tisočle-
tno prisotnost madžarske narodnosti v teh prostorih. 
Madžarski parlament je leta 2010 sprejel zakon, po katerem 
je 4. junij Dan nacionalne pripadnosti Madžarov Karpat-
skega bazena. Ta datum je bil izbran, ker je Kraljevina Ma-
džarska v skladu s trianonsko mirovno pogodbo, sprejeto 
4. junija 1920, izgubila 72 % svoje površine in 64 % svojega 
prebivalstva, katerega tretjina je bila madžarske narodno-
sti. Vendar se travme, ki je Madžari do danes nismo uspeli 
predelati, ne moremo stalno spominjati z žalovanjem, zato 
je želja Madžarov, ki danes živijo v osmih državah, da bi s 
tem dnevom izrazili nacionalno pripadnost. S pridružitvijo 
k Evropski uniji pa danes že svobodno prestopamo meje v 
večino sosednih držav Madžarske, tako lahko to pripadnost 
k enotnemu narodu dejansko doživimo tudi v Prekmurju.
Dogodek se je začel s kalvinskim bogoslužjem, ki ga je vodil 

HOKEJSKI KLUB   
MORAVSKE TOPLICE
  

prireja

9. HOKEJSKI 
     KAMP
Za koga? dekleta in fante stare od  7 do 15 let  
(vadba ločena po starosti)
Kje? v športnem parku Terme 3000 in kopališču 
Terme 3000
Kdaj?  1. termin: od 6. julija do 11. julija 2015  
            2. termin: od 17. avgusta do 22. avgusta 2015
Kaj se v kampu dogaja? igra se hokej, kopanje v 
bazenih, obiski znanih športnikov in medijskih oseb, 
družabne igre….
Kdo vodi kamp? izkušeni člani HK Moravske Toplice 
Hrana?  kosilo okrog 12.30, razni prigrizki in napitki.
Cena?  12 .- EUR za nečlane in 11.- EUR za člane za 
posamezni dan.
Prijave? www.hkmtoplice.si ali marketing@hkmto-
plice.si ali telefon:
041 610 745 (Jože) in 031 388 250 (Metka)

Še kaj? nekaj za spomin na kul dneve 

letošnji gosti:  Ema&Dejan - POPOLNA POROKA in 
Nika Zorjan

Celoten program je na spletni strani kluba  
www.hkmtoplice.si.

In ne pozabi – hokej je lahko zelo zabaven.



20   : : : : : : : : : :  Lipnica - 8. julij 2015

madžarski poslanec, duhovni pastir mesta Csurgó, László 
Szászfalvi. Božje besede so pogled in upanje prisotnih 
usmerili h Gospodu, obenem pa je spregovoril tudi o teža-
vah, ki jih doživlja naš narod, ki ga ločujejo meje. 
V nadaljevanju so odkritju spominske plošče prisostvovali 
državni sekretar za okolje, kmetijstvo in zaščitene madžar-
ske znamenitosti, Zsolt V. Németh, madžarski konzul v 
Lendavi, Zoltán Márky, predsednik PMSNS, Ferenc Horváth, 
predsednica MNSS OMT, Zsuzsi Vugrinec, drugi vodje manj-
šinskih organizacij ter župani in kalvinski duhovni pastirji 
okoliških občin in naselij. Spominska plošča je simbolnega 
pomena, saj kot je v svojem govoru povedal  László Szász-
falvi: »oznanja voljo, namen, zavezanost in pripadnost sku-
pnemu narodu, da smo tudi mi zamejci del tega naroda«. 
Ferenc Horváth je v svojem govoru med drugim poudaril: 
»kot najmanjša madžarska skupnost Karpatskega bazena 
varujemo jezikovno mejo tu v zahodnih krajih. Naj bo spo-
minska plošča, nameščena ob drevesu naroda kažipot vsem, 
ki pridejo v to naselje, pa tudi naslednjim generacijam, da 
bodo videli s kakšnim namenom in ciljem je bilo zasajeno 
to sadno drevo«.
Slavnostnim govorom je sledilo odkritje spominske plošče 
okrašene z nacionalno trobojnico. Spominsko ploščo je iz-
delal rezbar, župan naselja Zalabaksa, Ottó Horváth.
Slavnostna prireditev je posebnega pomena, saj ima Sredi-
šče danes le še 55 prebivalcev. Ta majhna skupnost je trdno 
privržena svoji dediščini in jeziku. Čeprav za kratek čas, so 
tudi gostje s svojo prisotnostjo pokazali, da pripadamo isti 
skupnosti, pa naj živimo v veselju ali s težavami.

Tamás Bódis kalvinski duhovnik

Nemzeti Összetartozás Napja 
Szerdahelyen
2015. június 3-án emléktábla avatásra került sor Szerdahelyen, 
amelyet a 2012-ben ültetett nemzet fája elé helyeztek el, hirdetve 
a magyar kisebbség ezeréves jelenlétét a térségben.
2010-ben a Magyar Országgyűlés törvénybe foglalta, hogy 
június 4-e a Nemzeti Összetartozás Napja legyen a Kárpát-
-medencei magyarság körében. A dátum választásának oka, 
hogy 1920. június 4-én született a trianoni békeszerződés ér-
telmében a Magyar Királyság elvesztette területének 72 %-át, 
lakosságának 64 %-át, aminek 1/3-a magyar nemzetiségű volt. 
A magyarság számára ma is feldolgozatlan traumára azonban 

nem lehet folyamatosan gyásszal tekinteni, ezért a nyolc or-
szágba szakad magyarság ezzel a nappal szeretné kifejezni 
összetartozását. Szerencsére az Európai Uniós csatlakozással 
most már szabad átjárás van a legtöbb Magyarországot körül-
vevő országba, így az egységet itt Muravidéken is ténylegesen 
megélhetjük.
Az alkalmat református istentisztelet nyitotta meg, amelyet 
Szászfalvi László magyarországi országgyűlési képviselő, 
csurgói lelkipásztor tartott. Az igei biztatás Istenre irányította a 
jelenlévők tekintetét, reménységét, miközben világosan beszélt 
a határokkal szétszabdalt nemzetünk problémáiról is.
Ezt követően került sor az emléktábla felavatására, ahol az 
eseményt jelenlétével megtisztelte többek között V. Németh 
Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért 
felelős államtitkár, Márky Zoltán lendvai konzul, Horváth Ferenc, 
az MMÖNK elnöke, Vugrinec Zsuzsi a MTK MNÖK elnöke, a 
magyar kisebbség több más vezetője, a környező települések 
polgármesterei és református lelkipásztorai.

Az emléktáblának szimbolikus jelentősége van, hiszen, ahogyan 
Szászfalvi László fogalmazott köszöntőjében „hirdeti az itt élők 
akaratát, szándékát, elkötelezettségét és a nemzethez való tar-
tozását, és hirdeti azt, hogy a határokon túl is mi egyek vagyunk 
és egyek is maradunk”. Horváth Ferenc a beszédében kiemelte:
„mint a legkisebb Kárpát-medencei magyar közösség, védjük 
az ezeréves nyelvi határt itt a nyugati széleken. A nemzet fája 
mellé elhelyezett emléktábla legyen útmutató azoknak, akik a 
településen járnak, vagy akár a következő generációnak, hogy 
lássák, ez a gyümölcsfa milyen szándékkal, céllal lett elültetve.”
A beszédek után következett a nemzeti színű szalagokkal el-
látott emléktábla leleplezése, amely Horváth Ottó zalabaksai 
polgármester, fafaragó munkája.
Az ünnepség azért is bírt nagy jelentőséggel, mert Szerdahely na-
pjainkra alig 55 fő lakossal bír. Kis közösség, de a megmaradtak 
szilárdan ragaszkodnak örökségükhöz és nyelvükhöz. Ha rövid 
időre is, de a vendégek jelenlétükkel is ki tudták fejezni, hogy 
ha örömben, vagy nehézségek között is élünk, összetartozunk.

Bódis Tamás református lelkész

Nogometni pregled
V začetku junija se je končala zanimiva, napeta nogometna 
sezona 2014/2015. Pa gremo lepo po vrsti.
Tudi letos so uspešno nastopali v 3. SNL- Vzhod igralci Čarde 
iz Martjancev. Pod budnim očesom trenerja Bojana Malačiča  
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so prikazali zanimive in spodbudne nogometne predstave, 
ki obetajo še naprej svetlo prihodnost dolgoletnega kluba iz 
Martjancev. Ob koncu sezone so se uvrstili na 10. mesto v zelo 
izenačeni konkurenci.

Svoje nastope je v 1. MNZ MS zaključila ekipa Bogojine. Četa 
trenerja Bogdana Črnka je bila skozi celotno sezono v vrhu in 
se borila za najvišja mesta v ligi. Po napetem boju so sezono 
končali na 4. mestu, kar napoveduje odličen obet za prihaja-
jočo sezono.
V 2. MNZ MS so tudi letos nastopali igralci ŠD NK Rotunde iz 
Sela. Fantje so pokazali zanimive nogometne predstave, ven-
dar jim je zopet velikokrat zmanjkal faktor sreče, kar se je tudi 
poznalo na končnih rezultatih. Igralci Sela so sezono zaključili 
na 7. mestu.
Tudi mladi igralci iz območja naše občine so pridno igrali skozi 
celotno sezono. V 1. MNZ MS mladinci so igrali nogometaši 
Čarde. Po napetem boju so na koncu končali na odličnem 4. 

mestu, kar napoveduje na obetaven prihajajoči nogometni 
rod.
V 2. MNZ MS mladinci pa igrajo mladi nogometaši Bogojine. 
Tudi tokrat so bili v igri za prvo mesto do konca prvenstva, 
vendar jim je zmanjkalo kanček sreče in na koncu so osvojili 
odlično 2. mesto.
V ligi U-15 sta nastopali ekipi Čarde in Bogojine-Serdice. Obe 
ekipi sta bili zelo uspešni v svoji diviziji nastopanja. Igralci Čarde 
so dosegli odlično 1. mesto,  na 2. mesto pa mladi nogometaši 
iz Bogojine-Serdice. Za skupnega prvaka medobčinske lige so 
se spopadli igralci Čarde in  Mure in na koncu izgubili tako, da 
so postali podprvaki medobčinskega tekmovanja v tej selekciji.
V ligi U-13 sta zopet nastopali obe selekciji ekip Čarde in Bogo-
jine. Čarda je dosegla 4. mesto, medtem ko je Bogojina dosegla 
7.mesto.
Svojo nogometno sezono so zaključili tudi nogometaši v ligi 
malega nogometa občine Moravske Toplice. Tudi letos so 
prvaki postali Filovci, ki so tudi letos bili brez konkurence in 
z lahkoto osvojili še eno izmed lovorik v tej sezoni. Za njimi 
sledijo Noršinci, Motvarjevci, Ivanci, Sebeborci, Tešanovci, Pro-
senjakovci, Mlajtinci in Strehovci.
Ob tem velja še omeniti, da so nogometaši Filovcev dosegli 
odlično 2.mesto na državnem prvenstvu malonogometnih 
amaterskih ekip in postali slovenski podprvaki. Čestitamo!!!

Luka Perš

Na festivalu prekmurskih dobrot prikazali 
izdelovanje prekmurske gibanice
Terme 3000 Moravske Toplice so na zelenici pred hotelom 
Livada pripravile festival prekmurskih dobrot z namenom 
in željo, da bi obiskovalci in gostje Term 3000, kamor sodi 
tudi turistična občina Moravske Toplice, spoznali vsaj delček 
prekmurskih dobrot, pri čemer so nekatere v okviru Društva 
za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot tudi zaščitne pod 
blagovno znamko. Sem nedvomno sodi prekmurska gibanica. 
Tako je slaščičarka iz slaščičarne v Termah 3000 Moravske 
Toplice Milena Horvat kar na prostem gostom in obiskoval-
cem kulinarične prireditve na slikovit način prikazala kako se 
pravilno pripravi prekmurska gibanica. Prekmurska gibanica 
se namreč mora peči v lončeni ali v kaki drugi posodi. Za pri-
pravo gibanice si je vnaprej pripravila številne sestavine, ki 
sodijo v slastno in okusno pečeno gibanico. Samo gibanico je 
pripravila iz več plasti nadevov (maka, skute, jabolk in orehov, 

Na festivalu prekmurskih dobrot  je Milena Horvat prikazala izdelovanje 
prekmurske gibanice.
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z dodatki kisle smetane, sladkorja, margarine). Najprej je Mi-
lena položila prvo plast sestavine, nato pa dodajala še ostale 
plasti. Obiskovalci so slaščičarko Mileno ob pripravi prekmur-
ske gibanice pozorno spremljali, med pripravo so ji zastavljali 
vprašanja, kaj vse je dala v sestavine, ona jim je vse prijazno 
razložila in odgovarjala, mnogim so se že ob pripravi gibanice 

že za cedile sline. Ko je bila gibanica pripravljena je potem ne-
kaj časa »počivala«, nato pa jo je dala peč v pečico. Še preden 
je gibanico dala peč jo je z nožem na več mestih prebodli. 
Ko se je gibanica po nekaj več kot uri pečenja spekla, so jo še 
toplo obiskovalci na festivalu prekmurskih dobrot poskusili.

J.Ž. 

Turizem v občini Moravske Toplice 
Turizem v Sloveniji in Občini Moravske Toplice predstavlja 
pomembno gospodarsko dejavnost in obenem razvojno 
priložnost.
Moravske Toplice kot izrazito turistični kraj so že obeležile 
50-letnico razvoja kopališkega turizma in s tem tudi razcvet 
podeželskega kraja v mondeno turistično destinacijo.
V letu 2014 smo v občini Moravske Toplice zabeležili 138.428 
prihodov turistov, kar v primerjavi z letom 2013 predstavlja 
zelo skromno porast (1,9 % več kot v letu 2013). Ustvarjenih 
je bilo 492.269 nočitev, manj kot v letu 2013 in tudi najmanj 
prenočitev v preteklih šestih letih. Zabeležena je rast prihodov 
tujih gostov in prav tako nočitev za 3 % v primerjavi z letom 

2013. Domačih turistov je bilo manj, zabeležen je tudi upad 
nočitev domačih gostov za 2,3 %.  Zaradi še vedno prisotne go-
spodarske krize v Sloveniji je upad prihodov domačih gostov 
in nočitev opazen tudi na slovenski ravni (1,4 % manj priho-
dov in 0,5 % prenočitev v 2014 v primerjavi z 2013). Struktura 
obiska oz. nočitev domačih in tujih gostov se bistveno ne 
spreminja skozi leta. Večji delež nočitev in prihodov še vedno 
opravijo domači gostje (čez 55 %). Povprečna doba bivanja tu-
ristov je 3,6 dni, tuji turisti pa povprečno prenočijo dlje časa in 
to povprečno 3,8 krat. V Sloveniji se turisti povprečno najdlje 
zadržujejo prav v zdraviliških občinah, povprečno štiri dni  oz. 
prenočijo 3,7 krat.

Osnovni podatki o turističnem prometu v občini Moravske Toplice v letu 2014
Občina Moravske Toplice 2.014 2.013 I 2014/2013
Število prihodov 138.428 135.802 101,9
Število prenočitev 492.269 496.878 99,1
Zasedenost 43 % 43 % 100,0
Delež prenočitev tujih turistov 44 % 43 % 103,1
Delež prihodov tujih gostov 42 % 40 % 103,3
Delež prenočitev domačih gostov 56 % 57 % 97,7
Delež prihodov domačih turistov 58 % 60 % 97,7
Povprečna doba bivanja (skupno) 3,6 dni 3,7 dni 97,2
Število skupnih ležišč 3159 3155 100,1
Povprečna doba bivanja domači gost 3,4 3,5 97,1
Povprečna doba bivanja tuji gost 3,8 3,9 97,0

Vir: SURS

Največji delež prenočitev tujih turistov v občini Moravske 
Toplice ustvarijo gostje iz Avstrije (čez 60 %),  na drugem 
mestu so gostji iz Nemčije  (14 %), sledijo gostje iz Češke 
republike (4,8 %) ter Hrvaške in Italije, ki ustvarijo po 3 % 
nočitev tujih turistov. Vsega 2 % nočitev tujih gostov ustva-
rijo turisti iz Ruske federacije in prav tako iz Nizozemske.
V občini Moravske Toplice je na voljo turistom več kot 3100 

ležišč v skupnih nastanitvenih objektnih  in čez 1300 sob, 
od tega je 500 ležišč v kampu. Število ležišč se je od leta 
2010 zmanjšalo za 14 %.
Občina Moravske Toplice v letu 2014 zaseda peto mesto 
po številu ustvarjenih prenočitev v Sloveniji za občinami 
Piran, Ljubljana, Bled in Brežice  ter šesto mesto po številu 
prihodov turistov.

Serija novih predstavitvenih fotografij destinacije Moravske Toplice z okolico
V maju je TIC Moravske Toplice v sodelovanju 
s fotografom Joštom Gantarjem posnel seri-
jo novih predstavitvenih fotografij za potrebe 
promocije destinacije Moravske Toplice z oko-
lico. 
Modeli oziroma statisti so bili kar naši doma-
čini, torej občani, ki so z veliko mero potrpežlji-
vosti pridno pozirali pred fotoaparatom in se 
tudi zabavali. 
Je med njimi morda kdo, ki ga prepoznate?
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PROSTI ČAS

PRAVILNA REŠITEV GESLA NAGRADNE KRIŽANKE 135. ŠTEVILKE LIPNICE: VRABJA GOSTIJA  PREKMURSKA GIBANICA
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence, ki prejmejo nagrade pokrovitelja Gostišča Oaza 
Mlajtinci: 1. KUMIN ROMANA, BERKOVCI 12, 9207 PROSENJAKOVCI, 2. BENKOVIČ ANTON, TOMŠIČEVA 50, 9000 MURSKA SO-
BOTA, 3.  DANICA GJEREK, MARTJANCI 5, 9221 MARTJANCI

NAGRADNA KRIŽANKA: GOSTINSTVO CAR MORAVSKE TOPLICE

Pokrovitelj:  Gostinstvo Car Moravske Toplice: Naravno fit, kjer koli, kadar koli: 
restavracija in catering, pečenjara na soboški tržnici,  cafe bar.

Geslo križanke, ime in priimek ter naslov pošljite na dopisnici do torka, 21. julija 
2015 na naslov:  Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, 
s pripisom nagradna križanka.   



KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI MORAVSKE TOPLICE
JULIJ 2015

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

Naziv prireditve Opis prireditve Kraj izvajanja Datum Organizator Informacije

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

TIC Moravske Toplice, 
drevored pri Slaščičarni 
Café Praliné  

Julij, med četrtki in 
nedeljami, 
od 18.00 dalje 

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

DJ Partyji Zabavni večeri z DJ-jem. Moravske Toplice, 
Café Praliné

Ob petkih in sobotah, 
ob 20.00 Terme 3000 gabriela.feher@ 

moravske-toplice.com

Bogata poletna animacija 
na bazenskem kompleksu 
Terme 3000

Zanimive vsebine se bodo dogajale  
skozi celo poletje (odprto prvenstvo 
v toboganskem spustu, potapljači, 
predstavitev kajakov in kanujev).

Moravske Toplice, 
bazenski kompleks 
Terme 3000

Od julija do avgusta, 
vsako soboto (ob 
lepem vremenu)

Terme 3000 dejan.horvat@terme3000.si 

Etno četrtki 

2. 7. 2015 – FS KTD Bogojina
9. 7. 2015 – Gorički lajkoši
16. 7. 2015 – KTD Tešanovci
23. 7. 2015 – KUD Motvarjevci
30. 7. 2015 – Kunštni Prleki 

Moravske Toplice, 
pri Café Praliné 

Ob četrtkih v juliju, 
ob 20.00 TIC Moravske Toplice www.moravske-toplice.com 

02 538 15 20 

8. Lovski tabor 

Na taboru osnovnošolci spoznavajo 
zakonitosti narave in živalskega 
sveta. Predstavijo jim osnove lovstva, 
kinologije. 

Prosenjakovci,
 lovski dom 3. 7. – 5. 7. 2015 LD Prosenjakovci Ludvik Rituper, 

041 671 038 

Vaške igre Občine Moravske 
Toplice 

Vsakoletne vaške igre, kjer ne manjka 
tekmovalnosti in tudi ne zabave. 

Mlajtinci, nogometno 
igrišče 

4. 7. 2015, 
12.00 KS Mlajtinci-Lukačevci

branko.vogrincic1@gmail.com 
041 880 713
Bojnec Štefan
041 637 660

Koncert Crvene Jabuke 

Koncert odmevne sarajevske skupine 
za različne generacije.  Vstopnina 
(predprodaja 6 evrov, na dan koncerta 
8 evrov). Predprodaja: recepcija Ajda 
Terme 3000, kopališka recepcija Terme 
3000, recepcija Zdravilišča Radenci. 

M. Toplice, bazenski 
kompleks Terme 3000

3. 7. 2015,
21.00 Terme 3000 gabriela.feher@terme3000.si, 

051 677 780

Koncert Dražena Zečiča 

Vstopnina (predprodaja 6 evrov, na 
dan koncerta 8 evrov). Predprodaja: 
recepcija Ajda Terme 3000, kopališka 
recepcija Terme 3000, recepcija 
Zdravilišča Radenci.

Bazenski kompleks 
Terme 3000

4. 7. 2015, 
21.00 Terme 3000 gabriela.feher@terme3000.si, 

051 677 780

Proščenje –Buča Proščenje zaznamuje začetek žetve na 
Srpno Marijo. 

Selo, 
rotunda sv. Nikolaja 

5. 7. 2015,
10.00

PGD Selo, 
Župnija Kančevci  

031 396 208
zlatko.balaic@gmail.com

Hokejski kamp 2014 – 1. 
Izvedba 

Predstavitev in trening hokeja na travi. 
Letošnji gostje: Pevka Nika Zorjan, 
Ema in Dejan (Popolna poroka).  

Moravske Toplice, igrišče 6. 7. – 11. 7. 2015 HKMT www.hkmtoplice.com 
041/610-745

Vroče poletje s skupino Blue 
Planet in pool partyji 

V vročem poletju se ohladite na pool 
partyjih, kjer ne bo manjkalo odlične 
glasbe. 

Kopališki kompleks 
Terme 3000, Moravske 
toplice 

10. 7., 17.7., 24.7. od 
16. ure Terme 3000 gabriela.feher@terme3000.si 

Poletna šola nogometa 
2015

Celotedenske aktivnosti (nogomet, 
ogled tekem, kopanje, ostale športne 
in zabavne igre) za  deklice in dečke 
od 5 do 15 leta starosti. 

ŠRC Martjanci 13. 7. – 18. 7. 2015 NK Čarda Martjanci
031 602 526, Andrej
nkcarda@hotmail.com
www.nkcarda.com 

Tekmovanje v streljanju na 
glinaste golobe Tradicionalno tekmovanje. Prosenjakovci 19. 7. 2015,

9.00 LD Prosenjakovci Ludvik Rituper
041 671 038 

Srečanje sosednjih vasi 
Magyarszombatfa in 
Prosenjakovci

Srečanje s sosedi. Magyarszombatfa 25. 7. 2015

Občina 
Magyarszombatfa 
in KTD Ady Endre 
Prosenjakovci   

Ladislav Vöröš
051 358 675

Brezplačna predstavitev 
romanske rotunde s 
teološke perspektive 

Razlaga fresk z motivi iz Biblije in 
drugačna predstavitev rotunde v 
izvedbi Župnije Kančevci, ki je tudi 
upravitelj romanskega svetišča. 

Selo, zbiranje pri leseni 
brunarici (TIC Selo)

25. 7. 2015, 
16.00 TIC Moravske Toplice www.moravske-toplice.com 

02 538 15 20 

Koncert Ansambla
 Saša Avsenika 

Koncert priljubljenega ansambla 
narodno zabavne glasbe. Vstopnine ni. 

Moravske Toplice, 
športno igrišče 

31. 7. 2015,
20.00 Terme 3000 gabriela.feher@terme3000.si, 

051 677 780


