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AKTUALNO

Urednikov kotiček
Lep pozdrav, spoštovane in spoštovani 
bralci Lipnice!
Verjamem, da smo si ob vstopu v novo 2016. leto 
drug drugemu želeli vse dobro, predvsem zdrav-
ja, pa tudi uspehov v poklicnem in tudi zaseb-
nem življenju.  Vendar pa, ker živimo v vse bolj 
negotovih časih, ko se pred našimi očmi doga-
jajo globalni premiki, ki se ves čas spogledujejo 
tudi z oboroženimi spopadi večjih razsežnosti, 
je varnost državljanov Slovenije skorajda najpo-
membnejša naloga aktualne vlade. Gre seveda 
za eskalacijo migrantske krize, ki je krepko pre-
tresla Evropsko unijo, zlasti pa njene ekonomsko 
najmočnejše članice, z Nemčijo na čelu. Evropa 
je morala priznati, da več ne obvladuje milijon-
ske invazije migrantov iz držav bližnjega vzhoda, 
severne Afrike, Afganistana in Pakistana. Če se 
je migrantski cunami začel zaradi vojnih spopa-
dov v Siriji, Evropa z Nemčijo na čelu pa jim je 
dobrohotno odprla vrata, se je v zadnjih nekaj 
mesecih sprevrgel v pravcato selitev ekonomske 
migracije. Tako kot Evropa, je tudi Slovenija za-
spala ob preteči nevarnosti eskalacije migrant-
ske krize, ki lahko v temeljih pretrese varnost 
države in državljanov Slovenije. Zadnji podatki o 
finančni, materialni in kadrovski podhranjenosti 
Slovenske vojske, ki je pred dnevi s spremembo 
zakona dobila policijska pooblastila, nam ne nu-
dijo mirnega spanca. Tudi Policija, stavka njenih 
pripadnikov traja že več kot 100 dni, ima podob-
ne težave, državni proračun pa je žal prazen za 
hitro ukrepanje. Tudi zato ideja o oblikovanju 
nacionalne garde, ki bi pod ingerenco general-
štaba SV ob zaostritvi razmer, lahko priskočili na 
pomoč, sploh ni napačna. Evropa namreč vse bolj 
utesnjuje meje, tudi Avstrijci so sprejeli izredno 
ostre ukrepe za vstop migrantov in če Slovenija 
ne bo striktno izvajala enake ukrepe, nas lahko 
doleti začasna izključitev iz Šengna. In naekrat 
bo pri nas nekaj deset tisoč migrantov. 
Tudi v občini Moravske Toplice se pri oblikovanju 
proračuna za letošnje leto ni bilo mogoče izogni-
ti kleščenju stroškov na posameznih postavkah, 
kajti denarja ne sme zmanjkati za naloge, ki jih 
občini nalaga lokalna zakonodaja, od predšolske 
vzgoje pa vse do socialnih inštrumentov, ki so v 
rokah občine. Morda so tudi zato svetniki na za-
dnji seji sprejeli sklep o tem, da se razpolovi števi-
lo izvodov Lipnice na leto, torej iz dosedanjih 11 na 
6. Bo pa zato Lipnica za kakšno stran zajetnejša, 
zato seveda vabilo vsem, da jo pomagate bogatiti 
s svojimi prispevki.

Vaš v.d. urednik Boris Cipot

Moja razmišljanja in želje ob začetku leta
Kot da smo včeraj stopili v leto 2016, a ko 
se malo zamislim, kaj hitro ugotovim, da še 
malo in bosta minila že 2 meseca tega leta. 
Kljub temu, da se zima še ni poslovila, večina 
že razmišlja o pomladi, nekateri tudi že o po-
letju. Letošnji pustni čas in maškare so zimo 
priklicale nazaj, čeprav bi jo morale pregnati. 
Ne da bi jim očital njihov trud in prizadeva-
nja, le izšlo se ni tako, kot smo pričakovali. To 
pa se kaj rado zgodi kadarkoli in komurkoli. 
Stari pregovor še vedno velja: »Kdor dela, dela 
tudi napake. Kdor ne dela, napak ne more na-

rediti«. In tako, kot nismo zamerili maškaram, bi bilo prav, da ne zamerimo 
takoj vsakomur, ki ob vseh svojih prizadevanjih in trudu naredi tudi kakšno 
napako. Ker  vsak ocenjuje delo drugih po svoji meri, se kaj hitro zgodi, da 
zaradi množice ocenjevalcev zgleda, kot da vse delamo narobe. Povedati 
svoje mnenje, če poskušamo pomagati in izboljšati kakšne stvari, je prav. 
Ni pa prav samo kritizirati, obenem pa ne imeti boljše rešitve. V tem smo 
Slovenci kar umetniki, na žalost tudi v naši občini ni kaj dosti drugače.
Pa ni vse tako črno, kot se včasih zdi. Naša občina je polna čudovitih ljudi, 
ki so bili in so še pripravljeni narediti marsikaj brez  materialnega nadome-
stila. Cenijo pa priznanje za opravljeno delo, prijazen stisk rok, nasmeh in 
besedico »Hvala«.
Ravno sedaj potekajo občni zbori raznih društev in zvez, na katerih ugota-
vljamo, kaj vse smo naredili in načrtujemo za vnaprej.  Prav je, da izrečemo 
priznanje za opravljeno delo,  če  je kdo zašel v težave, pa mu pomagajmo. 
Še posebej:  dajmo priložnost mladim. Prevečkrat pozabljamo, da smo bili 
vsi nekoč mladi in so nam zaupali delo in naloge doma, v službi, v raznih 
društvih, klubih, združenjih. Prej ali slej ga bomo morali starejši predati, 
najbolje je, da to storimo takrat, ko lahko še pomagamo in svetujemo. V 
naši občini cenimo znanje, kar smo izrazili tudi s podelitvijo štipendij 42 
študentkam in študentom.
Letos je pustni čas hodil v korak z našim slovenskim kulturnim praznikom. 
Zelo sem ponosen, da živim v državi, kjer je kulturni praznik tudi državni 
praznik. Ponosni smo na naše kulturne ustvarjalce, a ob tem prevečkrat 
pozabljamo, da kulturo soustvarjamo prav vsi. Vsi lahko prispevamo h kulturi 
dialoga, kulturi medsebojnih odnosov, tu je ena naših največjih priložnosti. 
Če bomo sposobni spoštovati drug drugega, spoštovati opravljeno in spreje-
mati ideje in predloge drugih ter ne bomo trdno prepričani, da imamo samo 
mi prav, bomo uspeli. Naše življenje v domovini in občini bo tako prijaznejše.
Res je, da nam ni z rožicami postlano. Ko pa se ozremo v našo bližnjo pre-
teklost, samo dobrih  30 let nazaj, bomo kaj hitro ugotovili, da smo takrat 
živeli v precej slabših materialnih pogojih. Ni bilo asfaltiranih cest, nismo 
imeli vodovoda, nismo imeli televizorjev, telefonov, vrtcev… Na žalost tudi 
še danes tega vsega nimajo vsi občani naše občine, a se zelo trudimo, da 
bo takih vse manj.  In ker se radi spominjamo, kako je bilo v tistih časih lepo 
med ljudmi, ne dopustimo tega, da se ob izboljšanju materialnih pogojev 
slabšajo odnosi. 
Pred nami je mesec marec, mesec, v katerem bomo prav tako praznovali 
in si čestitali. Najprej dan žena, nato materinski dan in na koncu meseca 
velikonočni prazniki. Želim vam lepa vsa praznovanja. Še posebej  pa želim,  
da bi nam uspelo, da bi bil vsak dan po svoje praznik.
                                                                                                                           Dušan Grof
                                                                                                                           podžupan

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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Soglasno je bil sprejet predlagan sklep o vrednosti točke 
za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na 
območju občine Moravske Toplice za leto 2016, ki določa 
vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavb-
nega zemljišča. Vrednost točke za izračun nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča ostaja enaka kot prejšnja leta.
Sprejet je bil predlagan sklep o dopolnitvi Načrta prido-
bivanja nepremičnega premoženja za leto 2015 in 2016, s 
katerim se v program pridobivanja uvrščajo zemljišča, ki jih 
Občina Moravske Toplice potrebuje za potrebe ureditve la-
stništva kolesarske steze, obstoječih kategoriziranih cest in 
javnih poti ter izvedbo predvidenih investicij: izgradnja ploč-
nikov v Bogojini in ceste v Selu, črpališča za kanalizacijo v 
Prosenjakovcih, ureditev odvodnjavanja v Kančevcih in Krn-
cih in širitev parkirišča za potrebe pokopališča v Sebeborcih.
Občinski svet Občine Moravske Toplice je podal soglasje  k 
imenovanju Edith Žižek Sapač, dr. med. spec., za direkto-
rico javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota, za 
mandatno dobo štirih let. 
Pri točki dnevnega reda Sanacija ogrevanja v OŠ Bogojina, 
OŠ Fokovci in DOŠ Prosenjakovci so člani občinskega sveta 
opozarjali na nejasnosti pri sklenjenih pogodbah o ustano-
vitvi služnosti. Na predlog župana Občine Moravske Toplice 
je bil sprejet sklep, da Občina Moravske Toplice zaprosi Lo-
kalno energetsko agencijo za Pomurje, da preuči omenjene 
služnostne pogodbe in poda svoje mnenje in priporočila. 

Pripravila: občinska uprava

Občinski svetniki sprejeli predlog 
rebalansa proračuna za 2015
10. redna seje Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, 
ki je bila v ponedeljek, 21. decembra 2015, je vodil župan 
Alojz Glavač, ki je pozdravil vse prisotne in predstavil dnevni 
red, posredovan z vabilom:

1. Potrditev zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Ob-
čine Moravske Toplice

2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2015 – 
skrajšani postopek

3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o izdajanju javnega glasila Občine Moravske Toplice – 
skrajšani postopek

4. Osnutek Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Moravske Toplice za 
programsko obdobje 2015-2020 – I. obravnava

5. Predlog letnega programa kulture Občine Moravske 
Toplice za leto 2016

6. Predlog letnega programa športa Občine Moravske 
Toplice za leto 2016

7. Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomesti-
la za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine 
Moravske Toplice za leto 2016 

8. Predlog sklepa o dopolnitvi Načrta pridobivanja nepre-
mičnega premoženja za leto 2015 in 2016

9. Soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdra-
vstveni dom Murska Sobota

10. Sanacija ogrevanja v OŠ Bogojina, OŠ Fokovci in DOŠ 
Prosenjakovci

11. Pobude, mnenja, vprašanja in odgovori
12. Razno.

Predlagan dnevni red je občinski svet soglasno sprejel.

Občinski svet Občine Moravske Toplice je soglasno sprejel 
tudi predlagan Odlok o spremembah in dopolnitvah Odlo-
ka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2015. 
Sprejet je bil sprejet predlagan Odlok o spremembah in do-
polnitvah Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Mora-
vske Toplice, ki določa, da se odgovornega urednika javnega 
glasila imenuje na podlagi javnega razpisa, ter da se za čas 
do imenovanja odgovornega urednika na podlagi javnega 
razpisa,  imenuje vršilec dolžnosti odgovornega urednika. 
Javni razpis objavi Komisija za mandatna vprašanja, voli-
tve in imenovanja, ki izbere tudi kandidata za odgovornega 
urednika, h kateremu pa mora pridobiti soglasje župana. 
V nadaljevanju seje je bil soglasno sprejet osnutek Pravil-
nika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in po-
deželja v Občini Moravske Toplice za programsko obdobje 
2015-2020.

Soglasno sta bila sprejeta tudi Predlog letnega programa 
kulture Občine Moravske Toplice za leto 2016 in Predlog 
letnega programa športa Občine Moravske Toplice za leto 
2016, ki sta podlaga za objavo javnih razpisov. Zneski v obeh 
letnih programih so usklajeni s proračunom in so identični 
lanskim zneskom. 

Na zadnji seji v letu 2015 so svetniki občine Moravske Toplice sprejeli 
tudi spremembo odloka o izdajanju občinskega glasila Lipnica 

Svetniki so odločili, da vrednost točke za izračun nadomestila za upo-
rabo stavbnega zemljišča tudi v 2016 ostaja enaka kot prejšnja leta.
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Občinska prireditev ob slovenskem 
kulturnem prazniku

Na proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku, ki jo je Ob-
čina Moravske Toplice letos v sodelovanju z vaščani priredila 
v Ivancih, je zbrane nagovoril župan Alojz Glavač. Slavnostni 
govornik na prireditvi je bil slavist in bibliotekar Jože Vugri-
nec, ki se je v govoru dotaknil pomena znanja pri izražanju 
kulture: 
»… Nebesa bi nastala, ne sicer nebesa v pravem pomenu be-
sede, temveč duhovno in gmotno bogata družba v tej prele-
pi deželi, če bi naša oblast na najvišji ravni cenila izobrazbo, 
znanje, knjigo in človeka, človekovo dostojanstvo in njegove 
pravice. Pa jih ne: svojemu državljanu laže, mu krade, v kar 
je sam vlagal in za kar plačuje, ga ima – milo rečeno – za 
manj vrednega, naivnega, pokornega državljana.  Knjige so 
premalo ali nič vredne. Cenjena so poznanstva, laž in kraja! 
Zato, tudi zato naši lepi domovi postajajo vedno manj polni 
mladih življenj – lepih, živahnih, čebljajočih otrók … «

V kulturnem programu na prireditvi so nastopili: Ivančani v 
okviru KUD Jožef Košič Bogojina in učenci OŠ Bogojina pod 
mentorstvom Marjetke Erdelji in Valerije Šömen, in sicer so 
se z recitali predstavili Ajda Barbarič, Neja Kosi-Lovrenčec, 
Žiga Rous in Jan Kocet, na klavirju jih je spremljala Valerija 
Šömen, klavirsko skladbo je izvedla tudi Nicky Dervarič pod 
mentorstvom prof. Predraga Šanteka, za plesno popestritev 
pa so poskrbeli devetošolci. 

Slavnostni govor je g. Vugrinec zaključil z naslednjimi mi-
slimi: 
»… V odnosu do knjige in maternega jezika se namreč vidi 
človekov odnos do vsega drugega: do soljudi, sorodnikov, 
narave, favne in flore, kulturnih in sakralnih spomenikov, 
naših domov…  do vsega božjega stvarstva. To božje stvar-
stvo pa je v našem občinskem občestvu izredno bogato z 
naravnimi danostmi in umetnostnimi, v našem primeru 
največ sakralnimi spomeniki.  
Naj od zadnjih omenim le tri sakralne bisere, ki so nam jih 
rodile romanika (rotunda v Selu iz 13. stol.), gotika (župnijska 
cerkev sv. Martina v Martjancih iz konca 14. stol.) in Plečni-
kova sodobna umetnina (župnijska cerkev Gospodovega 
vnebohoda v Bogojini iz prve polovice prejšnjega stoletja).  
Kakšno bogastvo posedujemo v občini samo v teh treh sve-
tiščih! Neizmerno. Plečnikova oziroma Baševa Bela golobica 
v Bogojini bi si prav gotovo zaslužila, da bi jo predlagali sku-
paj s še nekaterimi Plečnikovimi ljubljanskimi deli in stva-
ritvami na Češkem - kar bosta menda kmalu storili državi 
Slovenija in Češka – za vpis na Unescov seznam svetovne 
kulturne dediščine.
Te in take, tudi naravne,  blagre lahko uživamo sami, mo-
ramo pa jih ponujati tudi popotnikom skozi naše kraje in 
turistom. Vendar pa je pomembno, da ta naša bogastva naj-
prej spoznamo mi sami, jih sprejmemo za svoje, jih znamo 
ovrednotiti in ceniti. Če bomo znali in zmogli storiti to, jih 
bomo sposobni pokazati in ponuditi tudi drugim.«

Janja Bürmen
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Ivan Baša (1875-1931)
Nagovor prof. Jožeta Vugrinca na Prešernovi 
proslavi 

Prav je, da se v občinskem glasilu Lipnica ob dveh 
obletnicah spomnimo tudi nekdanjega bogojan-
skega župnika Ivana Baše. Lansko leto je namreč 
minilo 140 let od njegovega rojstva (rojen je bil 11. 
aprila 1875 v Beltincih), letos pa bo preteklo 85 let 
od njegove smrti (umrl je v Bogojini 13. februarja 
1931). Našega spoštljivega spomina je vreden za-
radi več stvari, od katerih pa je največja ta, da je bil 
pobudnik zidave nove cerkvene stavbe v Bogojini 
in postal tudi njen »zidar«. Hkrati torej iniciator in 
graditelj Plečnikove sakralne umetnine – župnij-
ske cerkve Gospodovega vnebohoda ali – kot ji radi 
rečemo zadnja leta – Bele golobice. Že ob svojem 
prihodu za župnika v Bogojino je namreč začel 
prepričevati župljane o potrebi po večjem božjem 
hramu in zbirati denar zanj (s tem je imel sicer 
težave, vendar je po vojni ponovno uvedel nabirke).
Prve razrede osnovne šole je končal v Beltincih, 
nadaljeval s šolanjem v Lendavi in nato kot goje-
nec sirotišnice v Köszegu na Ogrskem (madžarsko 
mesto kakih 20 km severno od Sombotela /Szom-
bathely/); Sombotel pa je sedež Železne županije. 
Tu je končal višje razrede gimnazije in bogoslovje. 
Kaplanoval je v Rabskem sv. Martinu (1898), pri Sv. 

Juriju na Goričkem (1898-1902), nato v Rohoncu med gradiščanski-
mi Hrvati (1902-1905), župnikoval pa v Novi gori na Gradiščanskem 
(1905-1908) in nazadnje v Bogojini (od 1908 do svoje zgodnje smrti 
v letu 1931).    
Ivan Baša je bil Ivanocyjev in Kleklov sodelavec, pri čemer mislimo 
predvsem na prekmurski katoliški tisk (Marijin list, Kalendar Srca 
Jezušovega in Novine), ki ga je pomagal ustanavljati, pisati vanj 
in nekaj časa tudi urejati (nekaj letnikov Marijinega lista). Pa tudi 
na politiko, saj je bil na tisti strani naših prekmurskih duhovnikov, 
ki so se zavedali svojih slovenskih korenin, ki so pri svojih faranih 
širili slovensko narodno zavest in ki so hoteli imeti vsaj avtonomijo 
Slovenske krajine, pa čeprav bi bila le-ta v okviru ogrske države 
(Mursko županijo, ki bi zajemala območje med Muro in Rabo – 
pomemben sestanek o tem je bil npr. v Bogojini  1. decembra 1918, 
ki ga je vodil Baša). Seveda so nato vse v zvezi s tem, kam sodi po 
svojem izvoru, jeziku in hotenju večina ljudi v Prekmurju in Po-
rabju, odločile na mirovnih konferencah po koncu prve svetovne 
vojne mednarodne komisije in vplivni posamezniki v njih. Baša je 
bil z njihovo odločitvijo v glavnem zadovoljen. 
Toliko o Baši politiku. Poleg zavzetega politika je bil namreč tudi 
dober učitelj verouka na bogojanski šoli, plodovit publicist, urednik 
Ivanocyjevega oziroma Kleklovega periodičnega tiska, kar smo že 
omenili, prevajalec oziroma prireditelj ene od pomembnih knjig, 
ki se je uporabljala precej časa v madžarskih in kasneje slovenskih 
šolah pri nas, pa seveda skrben bogojanski župnik, za nekatere fa-
rane preveč strog in zahteven, za druge – predvsem mlade, dijake 
in študente – pa zelo blagohoten in radodaren.   
Kar se samostojnih publikacij tiče, je pomembna Baševa priredba 
Katolicsanszkega katekizmusa za solare III.-V. razreda, ki je izšel 
leta 1909, nato pa dočakal še nekaj natisov, kar samo po sebi pri-
ča o njegovi dolgi uporabi v šolah, torej o njegovi vsebinski in 
jezikovni kvaliteti. Poleg katekizma so bili v lepi prekmurščini v 
že omenjenem periodičnem tisku objavljeni tudi Baševi poučni 
in verski članki; mnogi med njimi so bili leposlovno, umetniško 
prirejeni. Med strokovnimi pa je na tem mestu potrebno omeniti 
vsaj večletna nadaljevanja o zgodovini  Cerkve z naslovom Iz zgo-
dovine sv. materecerkve, priobčena v Marijinem listu.    
Za ves slovenski svet, za Pomurje in v njem Prekmurje, za sedanjo 
moravskotopliško občino in za Bogojino pa je največje njegovo 
delo prav gotovo to, da si je kljub hudim časom po prvi svetovni 
vojni upal zidati novo cerkev, da je načrt uspel dobiti od zname-
nitega slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika (1872-1957) in znal 
prepričati ljudi, da so dali zanjo »milodare«. In, kar je največ vredno 
in povedno, da so jo s svojimi rokami in znanjem tudi zgradili: mla-
dina, možje in žene, mojstri obrtniki (tesarji, kolarji, mizarji, lončarji 
idr.), pa kasneje umetniki opremili. Za naš čas skoraj nepojmljivo, 
nemogoče dejanje! Akt, vreden občudovanja in neminljive zahvale!  
Cerkev Gospodovega vnebohoda v Bogojini je bila blagoslovljena 
29. avgusta  1926, torej bo letos – glede na to dejanje – stara 90 
let. Lep jubilej, cerkev je lep Bašev in naš sakralni spomenik, lepa 
Plečnikova in slovenska umetniška stvaritev! Dobrih ljudi prelepo 
bogoslužno zatočišče, za verne in neverne ljudi od vsepovsod pa 
evropsko znano in zato vedno bolj obiskovano svetišče. 

 Jože Vugrinec
Opomba:  V tekstu Janoš Kardoš, objavljenem v Lipnici štev. 141, str. 13, je v 
podnaslovu navedena napačna letnica Kardoševe smrti. Umrl je namreč leta 1873, 
ne 1875, kot je zapisano. Bralstvu se za napako opravičujem in s pravilno navedbo 
tudi popravljam.  J. V. 
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Obmejna stikanja – monografija MNSS 
Občine Moravske Toplice
»Pisatelj Áron Tamási je rekel: „Tisti, ki ne pozna lastne pretek-
losti, ne more razumeti niti sedanjosti, ki je nosilka prihodnos-
ti.” Madžarska narodna samoupravna skupnost Občine Mo-
ravske Toplice se je leta 2012 prav v duhu tega citata odločila, 
da bo podprla objavo knjige o zgodovini naselij Čikečka vas, 
Motvarjevci, Pordašinci, Prosenjakovci in Središče,» je povedala 
Zsuzsa Vugrinec, predsednica Madžarske narodne samouprav-
ne skupnosti Občine Moravske Toplice v svojem pozdravnem 
govoru ob svečani predstavitvi knjige. 
Skoraj šeststo strani dolga publikacija, v celoti napisana v obeh 
jezikih, (madžarskem in slovenskem) je bila predstavljena v 
soboto, 19. decembra 2015 v vaškem domu, v Prosenjakovcih. 
Urednik knjige, zgodovinar, dr. Attila Kovács je podrobneje spre-
govoril o njeni sestavi in poudaril, da ni našel primernejšega 
izraza za njen naslov, kot: Obmejna stikanja, Poglavja iz zgodo-
vine Čikečke vasi, Motvarjevcev, Pordašincev, Prosenjakovcev 
in Središča. Sam naslov je simboličen, saj je v knjigi obravna-
vanih pet naselij, ki se »obmejno stikajo« z več vidikov. Skozi 
zgodovino je tu živeče ljudi poleg politične in administrativne 
meje ločevala jezikovna (etnična) in verska meja, hkrati pa prav 
te meje povezujejo prebivalstvo vse do današnjih dni. Knjiga 
prikazuje zgodovino omenjenih naselij od srednjega veka vse 
do danes v devetih samostojnih poglavjih šestih avtorjev: 
Balázs Zágorhidi Czigány, Róbert Bartos, László Göncz, Zoltán 
Boros, Ella Pivár in Attila Kovács. Razprave prikazujejo zgodovi-
no, demografske značilnosti, kulturno, gospodarsko in versko 
življenje ter šolstvo Čikečke vasi, Motvarjevcev, Pordašincev, 
Prosenjakovcev in Središča, poleg tega pa lahko beremo tudi o 
pomembnih osebnostih teh krajev.  Vsakdan omenjenih petih 
naselij je urednik poskušal prikazati s pomočjo 268 fotografij in 
razglednic. Objavo in izdajo publikacije je v prvi vrsti zagotovil 
proračun MNSS Občine Moravske Toplice, s podporo Zavoda 
za kulturo madžarske narodnosti Lendava, Sklada Bethlen Gá-
bor iz Madžarske, Pomurske madžarske samoupravne narodne 
skupnosti in Programa MTA Domus Ösztöndíj. 
Monografija Obmejna stikanja prinaša bralcu dragocena 
znanja, na dan pa prinaša že skoraj pozabljene spomine in 
zaklade. Vsako gospodinjstvo v petih naseljih je prejelo en 
brezplačen izvod – lepšega božičnega darila ne bi mogli dobiti. 

L. Š.
Fotografije: Simon Sabotin

Határok mentén – a Moravske Toplice 
Községi MNÖK monográfiája
„»Aki nem ismeri a múltját, nem értheti a jelent, amely a jövőnek 
a hordozója.« Tamási Áron idézetének szellemében döntött 
Moravske Toplice Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási 
Közösség Tanácsa 2012-ben Csekefa, Kisfalu, Pártosfalva, 
Szentlászló és Szerdahely települések múltját bemutató könyv 
támogatásáról” – hangzott el Vugrinec Zsuzsa, a Moravske 
Toplice Községi MNÖK elnökének köszöntőjében a könyv 
ünnepélyes bemutatóján. 
A közel hatszáz oldalas, teljesen kétnyelvű (magyar és szlovén 
nyelvű) kiadvány bemutatójára szombaton, 2015. december 
19-én került sor Pártosfalván, a faluotthonban. Dr. Kovács 
Attila történész részletesen szólt a kötet felépítéséről, az általa 
szerkesztett kötet a „Határok mentén, Fejezetek Csekefa, 
Kisfalu, Pártosfalva, Szentlászló és Szerdahely történetéből” 
címet kapta. A cím szimbolikus, hiszen a könyvben elemző öt 
település több szempontból is határok mentén fekszik. Az itt 
élő embereket a történelem során politikai és közigazgatási 
határok mellett nyelvi (etnikai) és vallási határok választották 
el, de ugyanakkor össze is kötik a lakosságot, egészen 
napjainkig. A könyv az említett öt település múltját mutatja 
be a középkortól mindmáig hat szerző – Zágorhidi Czigány 
Balázs, Bartos Róbert, Göncz László, Boros Zoltán, Pivar Ella 
és Kovács Attila – kilenc önálló fejezetében. A tanulmányok 
bemutatják Csekefa, Kisfalu, Pártosfalva, Szentlászló és 
Szerdahely falvak történetét, demográfiai jellemzőit, kulturális, 
gazdasági és vallási életét, oktatását, de emellett olvashatunk 
a vidék híres szülötteiről is. Az öt település mindennapjait 
268 fénykép és képeslap segítségével igyekszik bemutatni a 
szerkesztő. A kiadvány megjelentetését és kiadását elsősorban 
a Moravske Toplice Községi MNÖK költségvetése biztosította, 
továbbá támogatta a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési 
Intézet, a magyarországi Bethlen Gábor Alap, a Muravidéki 
Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, valamint a Magyar 
Tudományos Akadémia Domus ösztöndíj programja. 
Az olvasó számára értékes tudást, feledésbe veszett 
emlékeket, és felbecsülhetetlen kincset hoz napvilágra a 
Határok mentén című monográfia. Az öt település minden 
háztartása egy ingyenes példányban részesült – nem is 
lehetett volna szebb ajándék karácsonyra.

Š. L.

Fotók: Sabotin Simon
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Prešernov dan v cerkvi Gospodovega 
vnebohoda v Bogojini
Kulturni program  so pripravili mladi in veroučenci 
župnije Bogojina 
Na prvo nedeljo, 7. februarja, dan pred slovenskim kulturnim 
praznikom, je bilo še posebej slovesno tudi v župniji Bogo-
jina. Med vernike je v času misijona, ki poteka v murskoso-
boški škofiji, prišel pater minorit župnik župnije Turnišče 
Toni Brinjovc, ki je daroval sveto mašo. Po maši so mladi in 
veroučenci župnije Bogojina v cerkvi pripravili prireditev, 
posvečeno slovenskemu kulturnemu prazniku. V Bogojini so 
ga obhajali v znamenju desete obletnice Metodove škofije, 
ki odseva v misijonu s povabilom »Odprite vrata Kristusu«. 
Ob tej priložnosti so se spomnili 25-letnice samostojnosti 
države Slovenije. Prešernov dan so v Bogojini posvetili vsem 
kulturnikom iz prekmurske okrogline in tudi župnije Bogojina. 
Zapeta je bila Zdravljica, predstavljena Prešernova poezija, ki 
ga je Ribičev France označil z verzi, da »človek toliko velja, kar 
plača« in »čislati med nami, kar um slepi z goljufijami, lažmi 
doseže«. Prebrana je bila pesem Prešernovega Orglarja. Sicer 
pa so mladi kulturni program posvetili prekmurskim prero-
kom, duhovnikom, ki so z ljubeznijo do domače besede, tudi v 
pisni obliki zakoličili temelje mejah naše slovenske domovine 
in jo usmerjali v naročje Slovenije.  Prešernovem spominu so 
birmanci župnije Bogojina pred oltar položili knjižna dela ter 
se spomnili poslancev resnice iz kroga pomurskih duhovni-

Podelili štipendije 44 študentom
V sejni sobi Občine Moravske Toplice je tudi letos potekal 
slavnostni podpis pogodb za študente štipendiste občine. 
Nagovorila sta jih župan Alojz Glavač in predsednik uprave 
Pomurske izobraževalne fundacije (PIF) Mitja Slavinec. Pod-
pis pogodb pa sta s svojim glasbenim nastopom popestrila 
tudi David Ficko in Mitja Gorza.
Na osnovi javnega razpisa, ki ga je občina objavila v sodelo-
vanju s PIF, je vlogo za pridobitev štipendije posredovalo 44 
študentov, med katerimi so vsi izpolnjevali razpisne pogoje, 
zato jim je bila odobrena štipendija.
Skupna višina štipendij za tekoče študijsko leto znaša 49.150 
evrov. Višina štipendije posameznega štipendista pa je do-
ločena na podlagi seštevka točk, doseženega po kriterijih: 
oddaljenost kraja stalnega prebivališča od kraja izobraževa-
nja, povprečna ocena v preteklem študijskem letu in letnik 
študija. 
Dobitniki štipendij so: Alen Benko, Žiga Benko, Sara Brunec, 
Sara Casar, Urška Casar, Ines Cifer, Aleša Cipot, Leon Deutsch, 
Aleksandra Dervarič, Petra Dervarič, Sašo Dervarič, Aljoša Er-
niša, David Ficko, Martina Gabor, Jakob Glavač, Tiana Golob, 
Andreja Horvat, Sanja Horvat, Denis Jakoša, Ana Elizabeta 
Kerman, Metka Kološa, Špela Kočar, Tjaša Kočar, Jasna Kovač, 
Dominik Lanjšček, Tjaž Lopert, Dominika Lovrenčec, Mojca 
Malačič, Špela Marič, Staša Matis, Jaka Peček, Patrik Rac, Blaž 
Recek, Martina Sep, Monika Sukič, Leonida Šanca, Simon Šan-
ca, Matej Šavel, Jure Škedelj, Aleš Šrok, Jan Vitez, Alen Vugrinec, 
Pavel Zakal in Ines Zavec.

Anja Vučkič

kov, kot simbol naše domovine. Mladi so z velikim žarom pred 
oltar polagali knjižna dela Mikloša Küzmiča, Jožefa Košiča, dr. 
Franc Ivanocyja, dr. Franca Kovačiča, dr. Matijo Slaviča, Jožefa 
Klekla, starejšega, Jožefa Klekla, mlajšega, Ivana Baše, Jožefa 
Sakoviča, Ivana Jeriča, Ivana Camplina, prof. Franca Kolenca, 
Jožefa Gyurana, Lojzeta Kozarja starejšega in Lojzeta Kozarja, 
mlajšega. Ob koncu je bila odpeta pesem »Slovenija, od kod 
lepote tvoje«. Tako so verniki župnije Bogojina na svoje do-
move odšli bogatejši s kulturnim navdihom, katerega so jim 
pripravili mladi.  

J.Ž.

Mladi iz župnije Bogojina so v cerkvi v Bogojini pripravili kulturno 
prireditev posvečeno slovenskemu kulturnemu prazniku.
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Občina Moravske Toplice objavlja na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS št. 77/07- uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), 4. člena Pravilnika o financiranju in sofinanciranju programov kulturnih 
društev in kulturnih projektov iz proračuna Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 29/2002) in Odloka o proračunu 
Občine Moravske Toplice za leto 2016 (Uradni list RS, št. 19/ 2015)

JAVN I  RAZPIS
zbiranja predlogov programov kulturnih društev, 

ki jih bo v letu 2016 sofinancirala Občina Moravske Toplice

1. Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
• dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij, kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejav-

nosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
• kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske populacije ter kulturna
• dejavnost študentov - vse le v delu, ki presega šolske vzgojno izobraževalne programe,
• udeležba na območnih, medobmočnih, državnih srečanjih in mednarodnih prireditvah,
• izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
• kulturne prireditve in akcije,
• drugi programi, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost.

2. Višina sredstev razpisa:
12.900,00 EUR.

3. Pogoji sofinanciranja: Na javni razpis se lahko prijavijo kulturna društva, zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva, 
zavodi, skladi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za 
opravljanje dejavnosti na področju kulture, javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja in posamezni avtorji, ki s svojim 
dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
• da imajo sedež v občini Moravske Toplice,
• da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture, da s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost,
• da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na po-

dročju kulture,
• društva, da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih 

in so registrirana vsaj eno leto,
• da Občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, poslovno poročilo za preteklo leto, 

poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih tekmovanjih, če se jih udeležijo, ter načrt aktivnosti 
za prihodnje leto.

4. Vsebina vloge: Predlogi morajo biti podani na ustreznih prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo dobite ves 
čas razpisa v času uradnih ur v vložišču Občine Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice in na spletni strani 
Občine Moravske Toplice www.moravske-toplice.si

5. Rok in način prijave: Pisne prijave na originalnih obrazcih morate poslati najkasneje do 30. marca 2016 na naslov Občina 
Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice v zaprtih ovojnicah s svojim naslovom in s pripisom »Javni razpis 
KULTURA 2016 – NE ODPIRAJ«. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav 
na pošti s priporočeno pošiljko ali do 1500 ure v vložišču Občine Moravske Toplice.

6. Obravnava vlog: Pravočasno prispele in popolne prijave bodo vrednotene na osnovi pogojev in meril za vrednotenje 
programov kulturnih društev in kulturnih projektov, ki se financirajo ali sofinancirajo iz proračuna občine Moravske To-
plice. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 8 dni po sprejeti odločitvi komisije. Z izvajalci kulturnih programov 
in projektov bo župan Občine Moravske Toplice sklenil pogodbe o sofinanciranju. 

7. Informiranje kandidatov: 
Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo kandidati  na Občini Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Mora-
vske Toplice
Kontaktna oseba:  Majda LIPIČ PROSIČ, telefon 02/538 15 12, vsak delovni dan od 800 do 1300 ure.

Številka:  430-00004/2016-1
Moravske Toplice, 12.02.2016                                                    Župan: 

ALOJZ GLAVAČ, l.r.

AKTUALNO
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Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice na podlagi drugega odstavka 3. člena Pravilnika o sofinan-
ciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 108/2011 in 109/2012) objavlja

JAVN I  RAZPIS
za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav

I. PREDMET RAZPISA:
Predmet razpisa je sofinanciranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v velikosti do 50 
populacijskih enot.

II. SPLOŠNI POGOJI SOFINANCIRANJA:
1. Upravičenci do sofinanciranja so fizične osebe s stalnih prebivališčem v občini Moravske Toplice, ki so lastniki stanovanj-

skih ali večstanovanjskih stavb na tistih območjih občine, kjer ni možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje 
ter na tem območju skladno z občinskim programom odvajanja in čiščenja komunalne, odpadne in padavinske vode, 
ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja.

2. Čistilna naprava mora zadostiti naslednjim pogojem:
• čistilna naprava mora biti vgrajena (od vključno 01.01.2010 dalje) in v funkciji obratovanja,
• čistilna naprava mora imeti izdelano oceno obratovanja male čistilne naprave, iz katere mora biti razvidno, da je 

obratovanje male čistilne naprave v skladu z določbami Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih 
komunalnih čistilnih naprav,

• čistilna naprava mora biti izven območja, na katerem je možna priključitev na kanalizacijsko omrežje in izven obmo-
čja, na katerem je skladno z občinskim programom odvajanja in čiščenja komunalne, odpadne in padavinske vode, 
predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja.

3. Območja, na katerih je možno sofinanciranje so: 
• naselja: Andrejci, Bukovnica, Čikečka vas, Fokovci, Ivanjševci, Ivanovci, Kančevci, Krnci, Lončarovci, Ratkovci, Selo, Središče, 

Suhi Vrh, Vučja Gomila, ter 
• deli naselij: Bogojina, Filovci, Martjanci, Moravske Toplice in Sebeborci, v katerih priključitev na kanalizacijsko omrežje 

ni možna. Kandidatom, ki nameravajo graditi male čistilne naprave na omenjenih območjih, predlagamo, da v občinski 
upravi zaprosijo za pisno informacijo o možnosti priključitve na kanalizacijsko omrežje. 

4. Višina sofinanciranja čistilne naprave za posamezno stanovanjsko hišo znaša 1.500,00 EUR, vendar največ do 50% 
investicijske vrednosti čistilne naprave z DDV; za večstanovanjsko hišo oz. za povezovanje več stanovanjskih hiš na eno 
čistilno napravo pa 1.500,00 EUR po stanovanjski enoti oz. stanovanjski hiši, vendar največ do 50% investicijske vrednosti 
čistilne naprave z DDV. 

III. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Sredstva za sofinanciranje so zagotovljena v proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2016, pod proračunsko postavko 
052,02,11 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav, v višini 15.000,00 EUR.
Sredstva se dodeljujejo upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe proračunskih sredstev tekočega 
leta za ta namen.
Upravičenci, ki so podali popolne vloge v tekočem letu in zaradi porabe sredstev niso sklenili pogodbe o sofinanciranju, 
imajo ob ponovni prijavi na razpis prednost pred ostalimi prijavitelji.
  
IV. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG
Vloga za sofinanciranje mora biti podana na predpisanem obrazcu »Vloga za sofinanciranje malih čistilnih naprav«. 
Kandidati jo lahko dobijo na sedežu Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice oziroma na spletni 
strani Občine Moravske Toplice: www.moravske-toplice.si.
V primeru povezovanja lastnikov večstanovanjske stavbe oz. več stanovanjskih hiš na skupno čistilno napravo, morajo vsi 
lastniki večstanovanjske stavbe oz. posamezne stanovanjske hiše, priključene na skupno čistilno napravo, podati skupno 
vlogo za sofinanciranje.
Vloga se šteje za popolno, če je k vlogi priložena vsa v vlogi zahtevana dokumentacija.
Kandidati lahko oddajo vloge do vsakega zadnjega delovnega dne v mesecu. Odpiranje vlog, ki ni javno, se bo izvajalo do 
10. dne v mesecu. Kandidati lahko vloge vročijo osebno na sedežu Občine Moravske Toplice ali pošljejo priporočeno po 
pošti na naslov: OBČINA MORAVSKE TOPLICE, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice. Vloga z zahtevano dokumentacijo 
mora biti oddana v zaprti kuverti s pripisom »RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MČN – NE ODPIRAJ«.

V. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG
Postopek vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisija v roku 15 dni od obravnave vlog pripravi seznam 
upravičencev in tajniku občine posreduje predlog dodelitve proračunskih sredstev.
O dodelitvi proračunskih sredstev odloči tajnik občine s sklepom. Zoper naveden sklep je možna pritožba županu. Po prav-
nomočnosti sklepa se sklene pogodba o sofinanciranju ter v roku 30 dni od podpisa pogodbe izvede nakazilo odobrenih 
proračunskih sredstev na transakcijski račun upravičenca. 

AKTUALNO
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VI. NADZOR IN SANKCIJE
Če se ugotovi, da so bila sredstva porabljena za drug namen, ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oz. 
je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi 
zamudnimi obrestmi.

VII. DODATNE INFORMACIJE
Kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi z razpisom je Anita Gomboc, telefon: 02 538 15 03; e-mail: anita.gomboc@
moravske-toplice.si.

Številka: 430-00003/2016-1
Moravske Toplice, 12.2.2016                                                           Župan:     

Alojz Glavač, l.r.

 

Javni zavod Krajinski park Goričko kot lastnik/prijavitelj in nosilec kolektivne blagovne znamke
o b j a v l j a

3.  J A V N I  P O Z I V

vsem zainteresiranim vlagateljem - pridelovalcem, proizvajalcem oz. ponudnikom – upravičencem z območja naselij občin 
Krajinskega parka Goričko, za pripravo in oddajo vlog - zahtevkov za podelitev pravice do uporabe kolektivne blagovne 
znamke in vpis v register uporabnikov kolektivne blagovne znamke »Krajinski park Goričko«.

Namen uporabe kolektivne blagovne znamke »Krajinski park Goričko« je povezovanje pridelovalcev,  proizvajalcev in 
ponudnikov ter označevanje izdelkov in proizvodov ter storitev (dobrin) z območja Krajinskega parka Goričko, njihovo 
geografsko poreklo ter dosežena kakovost. 
Rok za oddajo vlog-zahtevkov po tem javnem pozivu je do  vključno 31. marca 2016.

Vsa razpisna dokumentacija (Vloga/Obrazec 2016, Pravilnik o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne 
znamke »Krajinski park Goričko«) je vlagateljem na voljo v času trajanja javnega poziva na spletni strani zavoda www.
park-goricko.org in na sedežu Javnega zavoda KP Goričko, Grad 191, 9264 Grad.

Informacije: 
Javni zavod Krajinski park Goričko, tel.: ++386 2 551 88 60,  fax.: ++386 2 551 88 63, e-pošta: park.goricko@siol.net;

Anketa o potrebah prebivalstva po širokopasovni 
telekomunikacijski infrastrukturi

 
Spoštovani občani,
Občina Moravske Toplice želi vsem občanom omogočiti možnost dostopa do širo-
kopasovnih priključkov visokih hitrosti za potrebe dostopa do interneta in drugih 
širokopasovnih storitev, ki bodo v prihodnosti ključnega pomena za razvoj družbe 
na več področjih (e-zdravstvo, e-uprava, storitve v oblaku, itd.). V ta namen bi želeli 
preveriti, kakšne so dejanske potrebe in interes občanov za koriščenje širokopasovnih 
priključkov, zato vas vljudno prosimo, da izpolnite anketo, ki jo lahko najdete na se-
dežu Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, naši spletni 
strani www.moravske-toplice.si, lahko pa jo izpolnite tudi preko spleta -https://www.
surveymonkey.com/r/Moravske_Toplice. Anketo naj izpolnjuje samo en član vsakega 
gospodinjstva oz. en predstavnik vsakega podjetja/organizacije. Anketa je namenjena 
izključno za analizo potreb uporabnikov in v nikakršni meri ni zavezujoča.

 Goran Pintarič
Občina Moravske Toplice

AKTUALNO
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Vabimo vas na očiščevalno akcijo 2016
V Občini Moravske Toplice tradicionalno vsako leto spomla-
di izvajamo čistilno akcijo, saj se dobro zavedamo pomena 
čistega okolja. Prepričani smo, da je tudi v vašem interesu, 
da so kraji v občini čim bolj urejeni, saj bomo tudi prebivalci 
zadovoljni, če bomo živeli v lepem in gostoljubnem okolju. 
Z željo po dobri izvedbi akcije vabimo vse občane, prosto-
voljce, društva, podjetja in javne ustanove, da pristopite k 
očiščevalni akciji, ki bo 

v soboto, dne 02.04.2016 
s pričetkom ob 8.oo uri

na zbirnih mestih po posameznih naseljih v občini.

Vabljeni v čim večjem številu! 

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

Ograniziran odvoz kosovnih odpadkov 
po sistemu - od vrat do vrat 

Obveščamo vas, da se je občina moravske toplice odločila izve-
sti organiziran odvoz kosovnih odpadkov po starem sistemu 
ne glede na to, da je vpeljan sistem odvoza »na klic« (sistem 
»na klic« lahko občani koristite tudi v prihodnje).
Kosovne odpadke pripravite na dostopno in vidno mesto – 
izven ograje na rob cestišča najkasneje do 6. ure zjutraj na dan 
odvoza, ki bo po naseljih:

• M. Toplice, Martjanci -> PONEDELJEK, 23.5.2016
• Mlajtinci, Lukačevci, Ivanci, Noršinci, Tešanovci -> TOREK, 

24.5.2016
• Bogojina, Filovci, Bukovnica-> SREDA, 25.5.2016
• Sebeborci, Krnci, Ivanovci, Andrejci-> ČETRTEK, 26.5.2016
• Fokovci, Selo, Suhi Vrh, Vučja Gomila-> PETEK, 27.5.2016
• Motvarjevci, Pordašinci, Prosenjakovci, Berkovci, Čikečka 

Vas -> PONEDELJEK, 30.5.2016
• Kančevci, Lončarovci, Ivanjševci, Središče, Ratkovci -> TOREK, 

31.5.2016 

Med kosovne odpadke ne sodijo:
nevarni odpadki, mešani komunalni odpadki, azbe-
stna kritina in drugi odpadki, ki vsebujejo azbest, 
gradbeni odpadki, steklo, zemlja, listje, veje in drugi 
biološko razgradljivi odpadki, jedilno olje, avtomobil-
ske in druge pnevmatike, deli avtomobilov, obleke, 
mokra in onesnažena oblačila, embalažni materiali, …

Za dodatne informacije glede odvoza kosovnih odpadkov smo 
dosegljivi na tel.št.: 02 / 526 84 53 –Saubermacher – komunala 
Murska Sobota d.o.o.

Televizorji kar v naravi med polji v 
Filovcih 
Čeprav je do letošnjih spomladanskih očiščevalnih akcij še 
dober mesec, se ponekod  kažejo  divja odlagališča smeti. 
Neodgovorni posamezniki so zavrgli najrazličnejši odpa-
dni material, ki sicer sodi v zbirna mesta za zbiranje kosov-
nih in drugih odpadkov. Lansko leto so začeli s čiščenjem 
melioracijskega jarka, ki teče med polji blizu vasi Filovci, 
nekaj metrov stran od filovske čistilne naprave. Vso drevje 
in grmičevje  so očistili in požagali ter ga zložili na velik 
kup. Nekega dne pa je neznanec na kup drevja odvrgel tri 
televizijske sprejemnike. Ko so delavci iz drevja in vejevja 
začeli delati sekance, so naleteli na  televizijske sprejemnike, 
jih odstranili v naravo, kjer še vedno čakajo, da jih bo nekdo 
odpeljal tja, kamor sodijo. Tako odpadki kazijo naravo. Naj-
bolj bi bili vsi veseli, da  bi se našel lastnik teh televizorjev 
in bi ga lahko ustrezno kaznovali. Posnetek smo naredili v 
nedeljo, 14. februarja. 

J.Ž. 

OGRANIZIRAN ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV PO                       
SISTEMU 

–         - OD VRAT DO VRAT – 
 
OBVEŠČAMO VAS, DA SE JE OBČINA MORAVSKE TOPLICE ODLOČILA IZVESTI ORGANIZIRAN 
ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV PO STAREM SISTEMU NE GLEDE NA TO, DA JE VPELJAN SISTEM 
ODVOZA »NA KLIC« (SISTEM »NA KLIC« LAHKO OBČANI KORISTITE TUDI V PRIHODNJE). 
 
KOSOVNE ODPADKE PRIPRAVITE NA DOSTOPNO IN VIDNO MESTO – IZVEN OGRAJE NA ROB 
CESTIŠČA NAJKASNEJE DO 6. URE ZJUTRAJ NA DAN ODVOZA, KI BO PO NASELJIH: 
 
M. Toplice, Martjanci-> PONEDELJEK, 23.5.2016 
 

Mlajtinci, Lukačevci, Ivanci, Noršinci, Tešanovci-> TOREK, 24.5.2016 
 

Bogojina, Filovci, Bukovnica-> SREDA, 25.5.2016 
 

Sebeborci, Krnci, Ivanovci, Andrejci-> ČETRTEK, 26.5.2016 
 

Fokovci, Selo, Suhi Vrh, Vučja Gomila-> PETEK, 27.5.2016 
 

Motvarjevci, Pordašinci, Prosenjakovci, Berkovci, Čikečka Vas-> PONEDELJEK, 30.5.2016 
 

Kančevci, Lončarovci, Ivanjševci, Središče, Ratkovci-> TOREK, 31.5.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
MED KOSOVNE ODPADKE NE SODIJO: 
nevarni odpadki, mešani komunalni odpadki, azbestna kritina in drugi odpadki, ki 
vsebujejo azbest, gradbeni odpadki, steklo, zemlja, listje, veje in drugi biološko 
razgradljivi odpadki, jedilno olje, avtomobilske in druge pnevmatike, deli avtomobilov,      
obleke, mokra in onesnažena oblačila, embalažni materiali, … 
 

ZA DODATNE INFORMACIJE GLEDE ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV  
SMO DOSEGLJIVI NA TEL.ŠT.: 02 / 526 84 53 – SAUBERMACHER – KOMUNALA MURSKA SOBOTA d.o.o. 

Oblazinjeno pohištvo 

Vzmetnice 

Leseno stavbno 
 pohištvo 

Sanitarna 
oprema 

Kovinski predmeti 

Športni rekviziti 
Rabljena oblačila, 

tekstil 

X 

 
Pralni stroji, štedilniki, hladilniki, televizorji, … 

Televizorji kar v naravi med polji v Filovcih

AKTUALNO
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V OBČINI MORAVSKE TOPLICE 
V SOBOTO 07.05.2016 

 
1. EKIPA: 

   8.00 - 9.00 ure   BOGOJINA  (pred zbiralnico mleka) 
   9.00 - 10.00 ure  TEŠANOVCI  (vaško-gasilski dom) 
10.00 - 11.00 ure  M. TOPOLICE  (gasilski dom) 
11.00 - 12.00 ure  SEBEBORCI  (vaško-gasilski dom) 
12.00 - 13.00 ure   MARTJANCI  (za vaško-gasilskim domom) 
13.00 - 14.00 ure  NORŠINCI  (gasilski dom) 
 

2. EKIPA: 
  8.00 - 9.00 ure    RATKOVCI  (vaško-gasilski dom) 
  9.00 - 10.00 ure  PROSENJAKOVCI  ( zadružni dom) 
10.00 - 11.00 ure  MOTVARJEVCI  (vaško-gasilski dom) 
11.00 - 12.00 ure  ČIKEČKA VAS  (vaško-gasilski dom) 
12.00 - 13.00 ure  FOKOVCI  (pred šolo) 

 
 

ZBIRANJE BO IZVEDENO LE ZA ODPADKE, KI 
NASTAJAJO V GOSPODINJSTVIH 

 
 
 

Pobudnik akcije Društvo za zaščito živali Pomurja

AKCIJA STERILIZACIJ IN KASTRACIJ PSOV IN MAČK

20 % POPUST PRI CENI STORITVE
NA VSEH VETERINARSKIH POSTAJAH V POMURJU 

od 01. 2. 2016 do 31. 3. 2016

Kupon izrežite in ga unovčite na veterinarski postaji. Za več informacij lahko pokličete na 070/879-212.

Pobudnik akcije Društvo za zaščito živali Pomurja 

AKCIJA STERILIZACIJ IN KASTRACIJ PSOV IN MAČK 
20 % popust pri ceni storitve 

NA VSEH VETERINARSKIH POSTAJAH V POMURJU 

od 01. 2. 2016 do 31. 3. 2016 
Kupon izrežite in ga unovčite na veterinarski postaji. Za več informacij lahko pokličete na 070/879-212. 

 

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

 
P O M E M B N O !  

Z enim kuponom lahko popust uveljavite za več živali.  
Pred sterilizacijo oz. kastracijo mora biti vaša žival zdrava in na tešče!  

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

 
(IZVOD ZA VETERINARSKO 

POSTAJO) 
 

AKCIJA S/K 2016 
 
 
 
 
 

 

AKTUALNO
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Zakaj sterilizirati oz. kastrirati?
Prednosti za vas in okolico: ni skrbi kam z mladiči (mačke 
kotijo tudi 3x na leto!), ni potepuških in brezdomnih živali, 
ker se ne gonijo, ni toliko potepanja živali in posledično ni 
toliko povoženih živali, ki brezglavo tekajo čez cesto, ni toliko 
markiranja (označevanja teritorija z urinom), živali se bolj 
držijo doma in so bolj umirjene, psi so bolj obvladljivi, živali 
so bolj zdrave – varne pred spolno prenosljivimi boleznimi 
in nekaterimi oblikami raka. Mačke pa še vedno lovijo miši 
in psi varujejo svojo družino in posest.

Prednosti za živali: ni ubijanja mladičev (to početje je pro-
tizakonito in kaznivo, globa znaša med 800€ in 1200€!!), ni 
nezaželenih živali (posledično ni brezdomnih živali, živali v 
zavetiščih (po 30 dneh bivanja v zavetišču se žival po zakonu 
lahko usmrti) ali zanemarjenih v slabih domovih), živali so 
bolj zdrave.
Če se vaše živali ne pustijo prijeti, nas pokličite na 070/879-
212.
Kupon po predhodnem naročilu lahko uveljavite pri veteri-
narskih organizacijah:

1. VETERINARSKA AMBULANTA VERNIK, d.o.o., Moškanjci 79, 
2272 Gorišnica, (02/743-03-00) PE: Sveti Tomaž 15e, 2258 Sve-
ti Tomaž (02/719-55-88)
2. VETERINARSKA AMBULANTA TUŠAR, Mlinska 5, 9220 Len-
dava (031/663-925)
3. VETERINARSKA POSTAJA LENDAVA d.o.o., Kolodvorska ulica 
37, 9220 Lendava (031/343-658)
4. VETERINARSKA AMBULANTA LJUTOMER d.o.o, Razlagova 
ulica 7, 9240 Ljutomer (02-584-85-55)
5. VETERINARIA MURSKA SOBOTA d.o.o., Markišavska ulica 
3, 9000 Murska Sobota (02-521-38-57)
6. ŠANTL VETERINARSKA AMBULANTA d.o.o., Bolehnečici 
4/c, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici (051/311-310)
7. NABERGOJ, VETERINARSKI INŽENIRING MORAVSKE TO-
PLICE d.o.o., Dolga ulica 30, Moravske Toplice (02/548-12-30, 
041/649-896)
8. VETERINARSKA POSTAJA RADGONA, Partizanska c.44, 
9250 Gornja Radgona (02/564-85-90)
9. VETERINA ŠKARICA, Ulica Ivana Regenta 37, 9000 Murska 
Sobota (041/615-534)
Za vedno smo odgovorni za tisto, kar smo udomačili!

150 let delovanja Rdečega križa  
Slovenije
Jubilejno leto 2016 za številne aktiviste in prostovoljce
Ob trenutni krizi z begunci se vedno znova pojavlja znak 
Rdečega križa ter izpostavlja pripravljenost za nesebično in 
požrtvovalno delo aktivistov in prostovoljcev te najstarejše 
humanitarne organizacije na svetu, ki je nenehno prisotna, 
ko se zgodi naravna katastrofa, ko pride do vojne in vedno 
je Rdeči križ zraven najbolj ranljivih posameznikov ali sku-
pin ljudi.  Ta organizacija danes deluje v 189 državah sveta 
in šteje okrog 97 milijonov članov. In kdaj se je začelo? Na 
pobudo in iniciativo švicarskega poslovneža in humani-
sta Henryja Dunanta (8. maj 1828 – 30. oktober 1910) je v 
švicarski Ženevi 23. oktobra 1863 enaintrideset delegatov 
iz šestnajstih držav takratne Evrope zastavilo delo danes 
največje humanitarne organizacije na svetu. Tedaj je bila 
oblikovana pravna podlaga za ustanavljanje nacionalnih 
društev Rdečega križa, ki jo je s sprejeto resolucijo podprla 
tudi Avstro-Ogrska. Tako je po tem zgodovinskem zasedanju 
leta 1866 bilo v Ljubljani ustanovljeno Žensko društvo za 
pomoč ranjenim in bolnim vojakom, njihovim vdovam in 
otrokom (od leta 1879 dalje Domoljubno žensko podpor-
no društvo za Kranjsko v Ljubljani). Leta 1879 so podobno 
društvo ustanovili tudi moški. Leta 1902 so se tovrstna mo-
ška in ženska društva združila. Toda ta društva na področju 
Slovenije nikoli niso bila mednarodno priznana in direktno 
vključena v Mednarodno gibanje Rdečega križa in Rdeče-
ga polmeseca. V Pomurju lahko omenimo dvoje: na levem 
bregu reke Mure so bile humanitarne aktivnosti v okviru 
Rdečega križa Ogrske (Madžarske), ki je bil ustanovljen leta 
1879, a na desnem bregu Mure v okviru Rdečega križa Av-
strije (Avstro Ogrska). Tako je bilo do konca 1. svetovne vojne.
Na podlagi Zakona o društvu Rdečega križa kraljevine Ju-

goslavije iz leta 1933 je 
bil ustanovljen Rdeči križ 
Jugoslavije. Pred tem je 
bil leta 1919 mednarodno 
priznan le srbski Rdeči 
križ, ki je bil ustanovljen 
leta 1875. Po ustanovitvi 
Kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev je kraljevska 
vlada leta 1921 spreje-
la odločbo o delovanju 
Rdečega križa na celo-
tnem ozemlju države. V 
Sloveniji je tedaj deloval 
banovinski odbor Rde-
čega križa s pododbori 
v posameznih krajih. Po 
zasedbi Slovenije leta 1941 in ustanovitvi Ljubljanske po-
krajine so italijanske oblasti začasno še dovolile dotedanje 
organizacije Rdečega križa, do 6. februarja 1942. Tedaj je bilo 
prepovedano delovanje slovenskim aktivistom Rdečega 
križa, premoženje in sredstva je prevzela podružnica itali-
janskega Rdečega križa. Po kapitulaciji Italije 11. septembra 
1943 je delo spet prevzel slovenski Rdeči križ. Toda nemški 
gestapo je ves čas budno spremljal njegovo delovanje in za-
radi suma, da sodeluje z OF (Osvobodilna fronta), je aretiral 
predsednika in njegove sodelavce ter jih poslal v internacijo, 
kjer so tragično končali.
Leta 1944, 18. junija, je na osvobojenem ozemlju v Beli Krajini 
bila v kraju Gradac skupščina Rdečega križa Slovenije, ki jo 
je sklicalo predsedstvo Slovenskega narodnoosvobodilnega 
sveta v sodelovanju z Glavnim štabom narodnoosvobodilne 
vojske Slovenije. Ta ustanovitev je bila javljena Mednaro-
dnemu komiteju RK v Ženevi, ki pa formalnega priznanja 

Henry Dunant, 
ustanovitelj Rdečega križa

AKTUALNO
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LJUDJE IN DOGODKI

ni izrekel, je pa pošiljal mednarodno pomoč, predvsem v 
zdravilih. Uspešno je deloval do konca 2. svetovne vojne, po 
njej pa je postal Rdeči križ Slovenije sestavni del Rdečega 
križa novoustanovljene države (FNR, FLR) SFR Jugoslavije, 
vse do 8. oktobra 1991, ko je Slovenija proglasila popolno 
samostojnost in suverenost. S tem datumom je Rdeči križ 
Slovenije izstopil iz Rdečega križa Jugoslavije in svojo od-
ločitev sporočil Mednarodnemu komiteju Rdečega križa 
in vsem nacionalnim društvom Rdečega križa in Rdečega 
polmeseca ter jih povabil k neposrednemu sodelovanju in 
navezavi trajnih stikov.
Na Mednarodni konferenci Rdečega križa in Rdečega pol-
meseca jeseni 1993 v angleškem Birminghamu je bil Rdeči 
križ Slovenije formalno priznan ter sprejet kot samostoj-
no nacionalno društvo v gibanje Rdečega križa in Rdečega 
polmeseca.

 Filip Matko

Plemenitost krvodajalstva
Dne 7. januarja 2016 sta 100-tič svojo kri darovala Kološa 
Marjan iz Martjanec in Bencik Geza iz Moravskih Toplic. Isti 
dan je stotič kri daroval tudi Zorko Andrej iz Ižakovec. Ob 
tem velikem humanem dogodku so jim čestitali in izročili 
simbolna darila in priznanja: vodstvo Splošne bolnišnice M. 
Sobota, vodstvo Transfuzijskega oddelka UKC Maribor kot 
tudi celotni transfuzijski oddelek v M. Soboti ter predstav-
nica RKS Območnega združenja M.Sobota.
V občini M. Toplice je zaenkrat skupno 5 krvodajalcev, ki so 
kri darovali 100 in večkrat.

Ostali stokratniki so:
Sep Jože iz Moravskih Goric, Železen Bela iz Moravskih Toplic 
ter Žerdin Ivan iz Krnec. Kmalu se bo močni peterici 100-kra-
tnikov pridružil še Šavel Slavko iz Mlajtinec.
 
Iskrene čestitke vsem jubilantom in hvala v imenu vseh ka-
terim so s svojo darovano krvjo pomagali ohraniti zdravje 
ali jim celo rešili življenje.

Albina Knapp, 
RKS OO Murska Sobota

Častni predsednik Gasilske zveze 
Slovenije Ernest Eöry iz Murske Sobote 
je praznoval častitljivi jubilej  
80. rojstni dan 
Čestitke ob jubileju mu je izreklo tudi vodstvo Gasilske zve-
ze Moravske Toplice 
V prostorih gasilskega doma v Murski Soboti je bilo ob 
koncu tedna (petek, 15. januarja) še posebno slovesno, kajti 
častni predsednik Gasilske zveze Slovenije Ernest Eöry je 
praznoval 80. rojstni dan.  Za njegov rojstni dan so se zbrali 
domala vsi predsedniki in poveljniki vseh 21 občinskih oziro-
ma medobčinskih gasilskih zvez iz Pomurja, med njimi sta 
bila tudi podpredsednik Gasilske zveze Moravske Toplice 
Jože Lipaj in poveljnik zveze Štefan Cmor. Dogodek se bo 
prav gotovo zapisal v kroniko delovanja gasilcev v Pomurju, 
kajti prav Ernest Eöry je v svoji dolgi, bogati in plodni gasil-
ski zgodovini pustil poseben pečat, pri razvoju in napredku 
gasilstva v deželi ob Muri. Tesno pa je bil povezan tudi z 
gasilci Gasilske zveze Moravske Toplice, saj če je le mogel 
se rad udeleževal praznovanj, jubilejev in drugih gasilskih 
slovesnosti. Življenjska pot se je začela 16. januarja  davnega 
leta 1936 na Hodošu, saj je bil vse skozi zvest domačemu 
ognjišču, spoštoval trdno delo svojih staršev in mladostno 
ljubezen do narave. Dosti krat se je odpravil  in se še odpra-
vlja v lep gorički svet, tja, kamor rad zahaja v prostem času, 
tja, kjer si nabira novih idej in moči, tja kjer rad sprejme 
svoje prijatelje in znance in nadvse drag mu vinograd. Svoje 
otroštvo in svojo mladost je Ernest preživel na domačiji na 
Hodošu. Tradicija kmetovanja Eöryjevih sega daleč v zgo-
dovino. In ta tradicija se je ohranila, saj se je tudi on zapisal 
poklicu svojih prednikov. Po končani srednji šoli in študiju 
na mariborski Višji agronomski šoli se je posvetil razvoj-
ni poti prekmurskega kmetijstva. Neumorno je deloval v 
Kmetijski zadrugi Šalovci, Kmetijski zadrugi Prosenjakovci 
in naposled v Kombinatu Pomurka, kjer je kot kmetijski 
pospeševalec oral ledino v kmetijsko najmanj razvitih 
delih Pomurja. Spreminjati takratno miselnost goričke-
ga kmeta o kmetovanju prav gotovo ni bila lahka naloga. 
A z vztrajnostjo je Ernest uspeval in za njim so ostajale 

Slavljencu Ernestu Eöryiju  je čestitalo vodstvo pomurske gasilske 
regije
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Častni škof mag. Geza Erniša sprejel vljudnostni prednovoletni 
obisk pomurskih gasilcev

prenekatere uspešne kmetije. Kot domoljub s posluhom 
za težave goričkega človeka se je sredi sedemdesetih let 
prejšnjega stoletja zavzel za sanacijo malega tekstilnega 
obrata v Prosenjakovcih. To je od njega terjalo, da je prekinil 
delo v kmetijstvu, vendar ga ni nikoli povsem opustil, saj 
se je usmeril v ljubiteljsko vinogradništvo. Sprva majhen 
tekstilni obrat je razširil v srednje veliko tekstilno tovarno 
in v njej zaposlil preko 300 delavk in delavcev. Tovarna je 
tako prav po njegovi zaslugi v tistem času postala najbolj 
uspešno podjetje v takratni veliki občini Murska Sobota. 
Leta 1950 se je začela njegova pot gasilca, opredeljena v 
njegovi naravni človekoljubnosti. Tako je Ernest Eöry eno 
življenje, tisoč uspešnih zgodb o rasti, moči in zaupanju 
organizaciji slovenskih gasilk in gasilcev, veliki po številu 
članov, še večji po velikosti njihovih src. Uspelo mu je z bu-
dnim spominom na čudovite vzore iz zakladnice zgodovine 
gasilstva, s poudarjanjem naše dolžnosti vključevanja tudi 
starejših v aktualne naloge, primerne njihovim sposobno-
stim in izkušnjam seveda, ter z veseljem do nepreglednih 
vrst mladih, kot zanesljive uspešnosti naše organizacije 
tudi v bodoče. Pri nadaljnjem razvoju prenekaterih gasil-
skih društev v Pomurju je bil Ernest velik človek. V šestde-
setih letih prejšnjega stoletja je z veliko mero odgovornosti 
prevzemal odgovorne funkcije v organih Gasilske zveze 
Murska Sobota. Njegov takratni velik prispevek je bila tudi 
širitev mednarodnega sodelovanja s sosednjimi državami 
in republikami nekdanje Jugoslavije. Povezave z obmejnimi 
gasilci so bile v času njegovega predsednikovanja Gasilski 
zvezi Murska Sobota še posebej dobro razvite na vseh po-
dročjih; še posebej z gasilci okraja Jennersdorf in Radkers-
burg. Po odstopu predsednika dr. Branka Božiča je Ernest 
Eöry prevzel glavno krmilo slovenskih gasilk in gasilcev. 
Slovensko gasilsko zvezo je skoraj dve desetletji uspešno 
krmaril skozi mnoge spremembe, ki so nastopile zlasti v 
času po osamosvojitvi. Njegova veličina predsednika GZS 
se tudi kaže v njegovem naslednjem dejanju. Ernestu ni 
bilo nikoli težko z avtom prepotovati celotno Slovenijo in 
se udeležiti marsikaterega občnega zbora gasilskih dru-
štev, kjer je po svojih najboljših močeh in svojem znanju 
skušal pomagati in rešiti nastale težave. Za svoje huma-
no delo je Ernest poleg številnih priznanj in zahval prejel 
najvišje gasilsko priznanje, kipec Matevža Haceta, kipec 
Civilne zaščite Republike Slovenije, zahvalno listino Mestne 
občine Murska Sobota, iz rok predsednika države  državno 
priznanje Zlati red za zasluge. Leta uspešnega vodenja in 
skrbnega razvoja slovenskega gasilstva so hitro tekla in 
Ernest je bil na 15. kongresu leta 2008 v Krškem imenovan 
za častnega predsednika Gasilske zveze Slovenije. Njegova 
karizma gasilca je rezultat njegovih  velikih osebnih vre-
dnot, ki so last človeku pokončne drže. Vsi, ki so se zbrali 
okrog slavljenca, so mu izrekli čestitke z željo, da ga naj 
najprej spremlja zdravje, vedrina pogleda na življenje in 
naj ne ugasne njegov prispevek h kulturi in lepoti odnosov 
med gasilci, ki so temelj zdravega in uspešnega druženja 
v gasilski organizaciji. Čeprav je bil vpet v gasilstvu 66 let, 
je v veliko svojega prostega časa posvetil delu v nesrečah, 
raznih drugih humanitarnih pomočeh, vse prostovoljno, 
brez plačila,  včasih še hvala ni slišal. 

J.Ž.

Prednovoletni obisk pomurskih gasilcev 
pri častnem škofu Gezi Erniši 
Dobro sodelovanje gasilcev z Evangeličansko cerkvijo na 
Slovenskem
Častni predsednik Gasilske zveze Slovenije Ernest Eöry, 
predsednik pomurskega gasilskega regijskega sveta Milan 
Antolin, njegov namestnik Andrej Vöröš in podpredsednik 
gasilskega društva Murska Sobota Janez Škraban so bili 
na prednovoletnem obisku pri Gezi Erniši, častnem škofu 
Evangeličanske cerkve na Slovenskem, ki je sedaj duhov-
nik v Evangeličanski gmajni Moravske Toplice. Predstavil 
jim je svoje delo, ko je še bil  škof in sedaj ko je duhovnik, 
kajti zelo je povezan z gasilci iz Gasilske zveze Moravske 
Toplice in ostalimi Gasilskimi zvezami na področju Evan-
geličanske cerkve v Pomurju in v Sloveniji.  Škof je večkrat 
poudaril, da nas različnost veroizpovedi bogati, krepi in 
povezuje, saj tudi gasilci delajo na humanitarnem prosto-
voljnem področju, kot Evangeličanska cerkev.  Gasilci so 
škofa seznanili z nekaterimi aktivnostmi in nalogami na 
področju Pomurja. V prihodnje načrtuje tudi ekumensko 
druženje pomurskih gasilcev, kjer bi sodelovala murskoso-
boška škofija in Evangeličanska cerkev na Slovenskem, kar 
je škof z veseljem pozdravil. V razgovoru je škof gasilcem 
predstavil delo evangeličanske cerkve na Slovenskem in 
v gmajni Moravske Toplice, kjer je zaznati rahlo skrb nad 
nataliteto vernikov Evangeličanske veroizpovedi, saj po 
vaseh živi veliko starih ljudi, ki so pomoči potrebni. Go-
vora je bilo tudi o sedanji aktualni begunski krizi, kjer je 
škof povedal, da je potrebno do begunske krize dati večji 
poudarek beguncem, ki so te pomoči potrebni, kajti vsak 
človek potrebuje materialno in duhovno podporo. Škof je 
gasilcem postregel z vinom iz svojega vinograda in skupaj 
so nazdravili s škofovim vinom. Geza Erniša je tudi vinski 
vitez, prejel je viteški križ in vinsko štolo, zato lahko ob-
haja v katoliški in evangeličanski cerkvi, ob bogoslužju in 
srečanju vinskih vitezov. Ob slovesu so si gasilci zaželeli 
tesnejšega sodelovanja v prihodnje, kar jim je škof tudi 
obljubil.  

J.Ž. 

LJUDJE IN DOGODKI
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Zimski večeri druženja in ustvarjanja
V zimskem času, ko se dan hitro prevesi v večer se nas veči-
na umakne v tople hiše, zlekne na kavč, vklopi televizor ali 
računalnik ter tako preganja dolge večere pred spanjem. 
Ker dandanes ljudem manjka predvsem druženja smo se v 
vasi Mlajtinci-Lukačevci odločili, da si bomo zimske večere 
polepšali z tako imenovanimi večeri druženja in ustvarjanja. 
Na pobudo Anje Horvat in Martine Bauman smo se v ga-
silskem domu v Mlajtincih, v mesecu novembru in decem-
bru dvakrat tedensko dobili, se družili, zabavali in obenem 
ustvarjali. Čeprav je bilo prvotno zamišljeno,da se večerov 
udeležujejo tako mladi in stari, so se za tako vrstno druženje 
odločili predvsem otroci. Otroci so  skupaj z mentoricama 
Martino in Anjo ter nekaterimi starši izdelovali predvsem iz-
delke za Božič. Uporabili so stare žarnice iz katerih so ustva-
rili novoletne obeske, izdelali so voščilnice, posejali božično 
žito, spekli piškote, naredili snežake iz nogavic in še mnogo 
drugega. Ob koncu decembra, so med časom božičnih pra-
znikov pripravili majhno razstavo vsega kar so ustvarili, v 
gasilskem domu Mlajtinci ter svoja dela predstavili tudi na 
otvoritvi jaslic pred kapelo v Lukačevcih. Prav tako so pripra-
vili presenečenje, ko so vsaki hiši v Mlajtincih in Lukačevcih 
odnesli voščilnico in novoletni obesek ,ki so jih naredili sami 
na večerih druženja in ustvarjanja ter vaščanom z pesmijo 
voščili vesele praznike in novo leto.

Vse izdelke, ki so jih izdelali oz. ustvarili je bilo možno tudi brez-
plačno dobiti na sami razstavi . Ker so za svoje izdelke zbrali 
tudi nekaj dobrodelnih prispevkov, sta se  Anja in Martina sku-
paj z otroci odločili, da del zbranega denarja podarijo. In sicer 
svojim vrstnikom  iz Mlajtinec in Lukačevec - Timoteju Šošu, 
Nives Casar in Julijanu Horvatu - otrokom, ki žal zaradi svojega 
zdravstvenega stanja potrebujejo dodatno nego,terapije oz. 
posebno hrano. Zato so zanje pripravili presenečenje v začet-
ku letošnjega leta, ko so jih pogostili in jim vsakemu posebej 
izročili bon v vrednosti 40 EUR, za potrebe njihovega zdravlje-
nja. Na koncu pa so vsi otroci, ki so pridno obiskovali večere 
druženja in ustvarjanja dobili še majhna darila. 
Ker so bile take oblike druženja dobro sprejete in se je po-
javilo zanimanje zanje, bodo v prihodnje poskušali organi-
zirati še kakšno.

V.D.

Stara kmečka opravila na vasi 
Zima je pravi čas za pletenje košar iz 
šibja 
Med pozabljena kmečka opravila na kmetih spada tudi ple-
tenje košar iz najrazličnejšega šibja. Nekoč si je kmet vse, 
kar je potreboval pri vsakdanjih delih in opravilih v dolgih 
zimskih dneh, izdelal skoraj sam. Ponekod se je še do danes 
ohranja v pokrajini ob Muri tradicionalno kmečko opravi-
lo - pletenje košar iz šibja iz pantovca ali vrbe. To kmečko 
opravilo predvsem opravljajo možje, ponekod tudi ženske, 
kajti kdor plete košare mora imeti spretne prste in zadosti 
moči v prstih, da upogiba šibe in vse te prepleta v končni 
izdelek pri pletenju košar. Tako smo v teh zimskih dneh obi-
skali v njegovi priročni delavci na toplem Martina Ošlaja iz 
Tešanovcev, kateri v  teh dolgih zimskih dneh najde čas za 
pletenje košar. Martin košare iz šibja plete že vrsto let in 
mu delo gre kar dobro od rok. Plete za svojo dušo, nikoli pa 
za prodajo, saj večino svojih pletenih košar porabijo doma, 
nekaj pa tudi podari svojim sosedom, znancem in prijate-
ljem. Za pletenje košar si Martin šibje nareže ob bližnjem 
potoku Lipnica in reki Ledavi, nekaj šibja pa si je narezal v 
Polanskem Črnem logu, ameriške vrbe. Pletenje košar se je 
izučil od soseda in v dolgih letih od kar že plete košare se je 
naučil spretnosti, saj že lahko splete košaro tudi v pol dne-
va. Za običajno košaro je potrebno 106 šib, če pa je košara 
večja pa je potrebno tudi 166 šib. Martin najprej naredi dno 
košare, nato sledi pletenje. Najprej si šibe pripravi, saj mora 
biti vsak šiba ošiljena in na pol mehka. Pri delu uporablja 
kladivo, klešče in škarje. Poleg pletenih košar iz šibja še plete 
košare iz slame ali iz trstike. Če hoče plesti košare iz slame, 
porabi tri krat več časa, kot za košaro iz šibja. Pletene košare 
iz šibja na kmetijah se uporabljajo za poljske pridelke kot 
je bela repa, krompir, koruza in druge pridelke, ponekod pa 
tudi za sadje ali za suho sadje, košare iz slame pa za vzha-
janje testa za peko kruha. Te stare kmečke ročne spretnosti 
je iz dneva v dan vse manj, zato pa Martin rad to kmečko 
opravilo pokaže mladim, vendar je za pletenje malo zani-
manja, kajti to delo izpodriva industrija. Martin poleg dela 
ob pletenju košar, še najde tudi čas za druge aktivnosti, saj 
je član Društva upokojencev Moravske Toplice in se tudi rad 
udeležuje raznih srečanj in drugih prireditev. 

J.Ž. 

Martin Ošlaj iz Tešanovcev kljub letom še plete ročno košare
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Tradicija česanja perja in luščenje 
bučnega semena v Središču
Zadnjo januarsko soboto je v organizaciji kulturnega dru-
štva Antal Ferenc iz Središča potekal že sedmi večer nego-
vanja izročila. Namen tovrstnih srečanj je obuditev opravil 
starih časov (česanje perja in luščenje bučnega semena) 
ter obujanje spominov in dogodkov ter ohranjanje tradicije.
V začetku je kazalo, da se obujanja preteklosti raje udele-
žujejo pripadniki starejše generacije, potem pa je prišlo vse 
več mladih, in se je velika dvorana vaškega doma v Središču 
napolnila s pridnimi česalci perja in luščilci bučnega seme-
na. Ob delu so pripovedovali vice, zapeli in se igrali, tako 
je hitro zmanjkalo tako perja kot neoluščenega bučnega 
semena. Pridne vaške gospodinje pa so udeležence pogo-
stile s pecivom, pogačami in žolco, seveda pa niti okusnega 
domačega vina in žganja ni primanjkovalo. Za dobro raz-
položenje je bilo poskrbljeno tudi po večerji, udeleženci so 
zaplesali in se družili do poznih večernih ur. 
S prireditvijo smo znova dokazali, da je lepo skupaj delati in 
pozabiti na vsakdanje skrbi. Ljudje se še vedno radi družimo 
ob delu, saj je to tudi čas pogovorov, petja in zabave, za kar 
imamo v drvečem, sodobnem svetu vse manj priložnosti. 

L. Š. 

Hagyományőrző tollfosztás és 
tökmagköpesztés Szerdahelyen
A szerdahelyi Antal Ferenc Művelődési Egyesület 
szervezésében január utolsó szombatján sor került a hetedik 
hagyományfelelevenítő estre. Az est célja a régmúlt idők téli 
foglalatosságainak (tollfosztás és a tökmagköpesztés) és 
az ehhez kapcsolódó emlékek, történetek és hagyományok 
felelevenítése. 
Eleinte úgy tűnt, hogy a múltidézésben leginkább az idősebb 
korosztály vesz szívesen részt, aztán több fiatal is érkezett, 
s végül megtelt a szerdahelyi faluotthon nagyterme ügyes 
tollfosztókkal és tökmagköpesztőkkel. A munkát tréfa, dalolás 
és játék egészítette ki, ezért hamar megfogyott a toll és a 
héjas tökmag. A szorgos falusi háziasszonyok süteménnyel, 
pogácsával és kocsonyával kínálták a résztvevőket, emellett 
pedig nem hiányzott a finom hazai bor és a pálinka. A vidám 
hangulatról a vacsora után is gondoskodva volt, hiszen 
mindenki táncra perdült, és késő estig folytatódott a mulattság. 
Ezzel az estével ismét bebizonyosult, hogy jó együtt dolgozni 
és megfeledkezni a mindennapi gondokról.  Az emberek 

még mindig szeretnek együtt dolgozni, mert ez nemcsak 
a munkának, hanem a beszélgetésnek, az éneklésnek, a 
szórakozásnak az ideje, amire sajnos ebben a rohanó, modern 
világban egyre kevesebb idő jut. 

Š. L. 

Zima je čas za druženje
V soboto, 16. januarja 2016, je v Krncih, majhni vasici na za-
hodu naše občine, potekal tradicionalni občinski turnir v 
kartanju šnopsa. Zbralo se je precejšnje število kvartopircev, 
ki so želeli biti najboljši med najboljšimi. 

Kartanje je v naših krajih običajno za zimske mesece, ko so 
noči daljše in dnevi krajši. Ljudje se že od nekdaj po večerih 
družijo – včasih so »čejsali perje«, »lüjpali seme«, dandanes 
pa ostaja v veliki meri kartanje. In prav šnops je tista igra, ki 
je v naših krajih najbolj razširjena še iz Avstro-Ogrskih časov. 
Ime je nastalo iz nagrade za najboljšega – ta si je nekoč na-
mreč prislužil šilček šnopsa. Takih nagrad v današnjih časih 
(ponavadi) ni več, se pa najde kakšen pokal, ki krasi že mar-
sikatero polico kartašev, ali kakšna praktična nagrada. »Za 
nagrado moraš seveda imeti nekaj malega sreče, predvsem 
pa tudi nekaj znanja.« pravijo tisti, ki se udeležujejo takih in 
podobnih turnirjev. 
V ta namen se je v Krncih zbralo približno 50 kartašev, ki 
so se preizkusili v kartanju eden proti drugemu. Zbralo se 
je tudi lepo število gledalcev, ki so tekmovalce spodbuja-
li. Tretje mesto je zasedel Štefan Vučkič, drugi je bil Matija 
Pivar, najboljši med najboljšimi pa je postal Franc Plej. Naj-
boljšim je čestital tudi župan občine Moravske Toplice g. 
Alojz Glavač. 
Seveda so vsi letošnji tekmovalci že potrdili udeležbo na 
turnirju prihodnje leto. Tako ste v družbo najboljših kartašev 
v Krnce vabljeni tudi vi, in sicer v soboto, 21. januarja 2017.

BL
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Vodstvo Čebelarske zveze Slovenije 
obiskalo Čebelarsko društvo Moravske 
Toplice 
Čebelarji podprli pobudo za razglasitev 20. maja za sve-
tovni dan čebel
Čebelarska zveza Slovenije se je odločila za obiske po po-
sameznih Čebelarskih društvih po Sloveniji, predvsem z 
namenom, da bi 20. maj  postal svetovni dan čebel. Dele-
gacija Čebelarske zveze Slovenije, v kateri je bil predsednik 
Boštjan Noč, podpredsednik Janez Vencelj, član upravnega 
odbora Avgust Senic in predsednik Čebelarske zveze društev 
Pomurja Janko Rožman, je v četrtek, 7. januarja obiskala Če-
belarsko društvo Moravske Toplice, kjer jih je skupaj s člani 
društva sprejel njihov predsednik Stanislav Čiček in jim je 
predstavil delo društva. Moravski čebelarji so predstavili 
nekatere probleme, s katerimi se srečujejo pri svojem delu. 
Največ besed so namenili razglasitvi 20. maja, kot svetovne-
ga dneva čebel. Moravskotopliški čebelarji so idejo z velikim 
veseljem podprli, kajti v tej promociji vidijo tržne niše pro-
daje njihovega medu. Dotaknili so se tudi zadnjih neljubih 
dogodkov s slovenskim medom, kar je po prepričanju vod-
stva Čebelarske zveze Slovenije čebelarjem narejena velika 
škoda, a kljub temu so potrošniki prepričani, da slovenski če-
belarji pridelujejo neoporečen med, saj če propadejo čebele, 
propade tudi človeštvo. Republika Slovenija bo na pobudo 
Čebelarske zveze Slovenije Organizaciji združenih narodov 
predlagala, da 20. maj razglasi za SVETOVNI DAN ČEBEL. 
20. maj smo predlagali, ker je to dan, ko se je rodil Anton 
Janša (1734-1773), ki je poznan kot začetnik modernega če-
belarstva in eden takratnih najboljših poznavalcev čebel. 
Bil je prvi učitelj modernega čebelarstva na svetu, saj ga je 
že cesarica Marija Terezija imenovala za stalnega učitelja 
čebelarstva na novi čebelarski šoli na Dunaju. Njegovo delo 
in življenje je opisano v mnogih čebelarskih knjigah, med 
drugim tudi v knjigi Svetovna zgodovina čebelarjenja, ki 
je bila izdana v letu 1999. Do sedaj so pobudo podprle že 
številne organizacije in posamezniki. Med drugim je po-
budo, v okviru 44. čebelarskega kongresa APIMONDIA 2015 
v Južni Koreji, podprla tudi največja svetovna čebelarska 
organizacija Apimondia. Pobuda združuje različne organi-
zacije, posameznike in tudi različne politične stranke, saj 

jo z veseljem podprejo skoraj vsi, ki se z njo seznanijo. Sicer 
pa je Čebelarska zveza Slovenije to načelno podporo dobila 
od Vlade Slovenije, ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano Slovenije ter svetovne organizacije Apimondija. Za 
Slovenijo je čebelarstvo velikega pomena, kajti čebele sku-
paj z ostalimi opraševalci, oprašujejo kar dobro tretjino pri-
delane hrane. Slovenski čebelarji, kakor tudi moravskotopli-
ški so doslej za promocijo slovenskega medu veliko naredili, 
uvedel se je slovenski zajtrk z medom po šolah in vrtcih, pa 
tudi po domovih se slovenski med vse bolj uživa, predvsem v 
prehrani. Tudi v prihodnje bodo člani Čebelarskega društva 
Moravske Toplice še bolj aktivni in proizvajali še več medu, 
kot doslej, kajti volja, zagnanost jim ne manjka, pa čeprav so 
v društvo predvsem starejši čebelarji, si prizadevajo, da bo v 
svoje vrste pridobili mlade čebelarje. Ko pa bo prihodnje leto 
20. maja razglašen za svetovni dan čebel, se tega dogodka 
veselijo tudi čebelarji Čebelarskega društva Moravske To-
plice za ta mejnik na področju čebelarstva pripravljajo niz 
čebelarskih aktivnosti. Za občino Moravske Toplice čebelarji 
predstavljajo pomemben steber in razvoj čebelarstva na 
področju turizma, kajti  obiskovalci tega zdraviliškega cen-
tra Term 3000, hotela Vivat Moravske Toplice in podjetja 
Panonska vas d.o.o. Tešanovci, so z medom, ki jih pridelajo 
čebelarji nadvse zadovoljni in po njem je vse več povpraše-
vanja. Čebelarji Čebelarskega društva Moravske Toplice so 
bili z obiskom zelo veseli in zadovoljni, kajti vsi skupaj so se 
pobliže spoznali, načeli nekaj žgočih čebelarskih problemov, 
a z dobro voljo, bodo skupaj strli še tako trd oreh, ki je nad 
slovenskim čebelarstvom, predvsem v mislih so imeli zadnje 
neljube čebelarske dogodke z medom. Čebelarji in ostali 
naključni obiskovalci Moravskih Toplic so bili vodstva Čebe-
larske zveze veseli, kajti ti so se v Moravske Toplice pripeljali 
s posebnim prepoznavnim  čebelarskim vozilom, ki je bilo 
opremljeno z številnimi čebelarskimi napisi. Ob tej prilo-
žnosti je predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč, 
predsedniku Čebelarske zveze Moravske Toplice Stanislavu 
Čičku podaril zahvalo za sprejem in dobro počutje med če-
belarji. Po srečanju so se še potem nekaj časa zadržali na 
čebelarskem druženju. Za dobro voljo pa je poskrbel čebelar 
Franc Ferenčič, ki je raztegnil meh na svoji harmoniki ter 
zaigral veliko čebelarskih skladb, kar je dalo pomen in čar 
čebelarskemu druženju.

J.Ž.

Ob koncu srečanja je ob čebelarskem avtomobilu nastal lep spo-
minski posnetek
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Veseli večer v Selu
Tudi letos je Pevsko društvo Selo že tradicionalno orga-
niziralo Veseli večer. V gasilskem domu v Selu se je tako 
predstavilo šest humorističnih skupin: Društvo Fodor iz 
Porabja, Večetnično kulturno, izobraževalno, turistično in 
športno društvo Bakovci, skupina Zgrebaši iz Pečarovcev, 
Močnikovi iz Rogašovcev, Nimaki iz Sela ter Macho in Mej-
ke. V skoraj nabito polni dvorani gasilskega doma so se 
obiskovalci zabavali dobre tri ure, in obljubili, da pridejo 
tudi drugo leto. 

Anja Vučkič                                                               

Trikraljevskega pohoda se je udeležilo 
čez 200 pohodnikov
Vinogradniško sadjarsko društvo Filovci je v soboto, 9. januar-
ja pripravilo 12. tradicionalni pohod treh kraljev, ki je bil name-
njen prazniku Svetim trem kraljem. Vinogradniško sadjarsko 
društvo Filovci se je pred 12 leti odločilo za organizacijo vsako 
letnega trikraljevskega pohoda, ki je v zadnjih letih prerastel 
v množični po novoletni pohod. Letošnjega se je udeležilo 
čez 200 pohodnikov iz občine Moravske Toplice, člani planin-
skih društev Pomurja in pohodniki iz ostalih koncev Slovenije. 
Skratka ljubitelji pohodov, ki so prišli  na letošnji planinski po-
hod po delu občine Moravske Toplice primerno oblečeni, kajti 
pot je bila speljana po ravninskem in gričastem delu, pred-
vsem med slikovitimi vinogradi filovskih in bogojinskih goric. 
Pohod treh kraljev se je začel pri vaško - gasilskem domu v 
Filovcih od koder jih je potem pot v prijetni zimski idili, snegu 
in megli ter nizki temperaturi vodila skozi vas Filovci, med po-
tjo so si ogledali Lončarsko vas Filovci z lončarskim muzejem,  
kjer so postavljene cimprane hiše krite s slamo. Nato jih je 
pot vodila med kolovozi in njivskimi potmi. Pot so potem na-

daljevali na Trnovski vinogradniški hrib, do bogojinskih goric, 
kjer so od  daleč opazovali Plečnikovo cerkev - belo golobico 
Gospodovega vnebohoda v Bogojini. Prvi postanek, kjer so se 
pohodniki ustavili, je bila vinogradniška zidanica družine Klar, 
kje so poskusili domače dobrote in vinsko kapljico ter tople 
napitke. Nato jih je pot vodila med vinogradniki in snežno 
idilo med vinogradi v bogojinskih goricah,  kjer so se za nekaj 
časa ustavili pri Smejovem križu in križpotju, kjer so se spet 
ustavili in vinsko kapljico nazdravili novemu letu in pohodu 
treh krajev. Po 10 kilometrih in dobrih 3 urah zmernega in 
vremenu primernega pohoda so se vsi skupaj srečni in zado-
voljni vrnili v dvorano vaško- gasilskega doma Filovci, kjer so 
z druženjem zaključili 12 pohod treh kraljev. Pohodnikom so 
postregli  z domačo bujto repo in živo glasbo. Ves čas pohoda 
so pohodnike spremljali sveti trije kralji, ki so se oblekli v tri-
kraljevska oblačila. To so bili Boltežar (Boštjan Felbar), Gašpar 
(Martin Berden) in Miha (Šinkec Gal), zvezdo pa je nosila Kaja 
Felbar, vsi doma iz Filovcev.  Ves čas pohoda je bila prisotna 
domača prekmurska kulinarika, in sicer pred začetkom poho-
da in med pohodom. Pohodniki so na pohod odnesli veliko 
dobre volje, saj je med njimi bilo več starejših, pa tudi mlajši 
so se urno podali na pohod, kajti za nekatere je bil to ene vrste 
rekreacijski po novoletni pohod. Med pohodom so za varnost 
poskrbeli člani Vinogradniško sadjarskega društva Filovci. Rde-
ča nit pohoda je bil tudi v tem, da se vinogradniki in kletarji 
že sedaj v zimskem času pripravijo na spomladansko opravila 
v vinogradu, kot je rez vinske trte, pretok in negovanje vina. 
Pred začetkom in zaključkom 12. pohoda treh kraljev je zbrane 
pohodnike v imenu Vinogradniško sadjarskega društva Filovci 
nagovoril njen predsednik Alojz Berden. Ob koncu pohoda so 
pohodniki sklenili, da se bodo prihodnje leto spet srečali na 
tem istem pohodu, morda z drugo traso pohoda. V spomin 
na 12. pohod treh kraljev je vsak prejel knjižico z naslovom 
»Lübezen« pisatelja pesmi Feri Lainšček. 

J.Ž. 

5. adventni pohod
Kulturno društvo József Attila iz Motvarjevcev je tudi letos 
organiziralo že tradicionalni adventni pohod.
Pred odhodom so organizatorji udeležence pričakali s poga-
čo, čajem in kuhanim vinom. Kljub hladnemu, meglenemu 
vremenu je čez petdeset dobro razpoloženih pohodnikov 
z veseljem krenilo na pot. Na pohodu, katerega razdalja je 
znašala blizu 13 km, so si pohodniki ogledali selansko rotun-
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do in vaški dom v Čikečki vasi, kjer so si malce tudi oddahnili. 
Po vrnitvi na izhodiščno točko se je druženje nadaljevalo ob 
okusnem kosilu.
Poleg prijetnih doživetij so vsi pohodniki prejeli spominski 
list. Tu se je pokazalo, da je najstarejši pohodnik bil star 74, 
najmlajši pa 4 leta.
Pomen tega pohoda je v tem, da se ga poleg domačinov 
udeležujejo tudi tisti iz bolj oddaljenih krajev, ki iz leta v 
leto širijo dobro ime tega sodelovanja in samega naselja.

Zapisala: Emőke Rozgonyi 

5. adventi gyalogtúra
A szentlászlói József Attila Művelődési Egyesület megszer-
vezte az idén is a már hagyományosnak számító adventi gya-
logtúrát. 
Az indulás előtt a gyülekezés közben a résztvevőket po-
gácsával, teával és forralt borral várták a szervezők. Az 50 
fölötti létszámú túrázó a ködös, csípős idő ellenére jó kedvvel 
indult útnak. A majd’ 13 km-es út során a tótlaki Rotundát 
és a csekefai faluházat tekinthették meg pihenésképpen az 
elfáradt résztvevők. Visszaérkezés után a vidám társalgás az 
ebédasztal mellett folytatódott.
 A gyalogosok mindegyike a szép emlékek mellett egy emlé-
klapot is hazavihetett. Itt kiderült, hogy legidősebb résztvevő 
74, a legfiatalabb pedig 4 éves volt.
A túra jelentősége, hogy nemcsak a falusiakat fogja össze, 
hanem ennek az összefogásnak a jó hírét a más települése-
kről érkező vendégek viheti tovább évről-évre.

Írta: Rozgonyi Emőke

Srečanje starejših krajanov starih nad 70 let

Srečanje starejših krajanov starih  
nad 70 let 
Krajevna skupnost Filovci je v soboto, 26. decembra v kulturni 
dvorani v Filovcih pripravila srečanje starejših krajanov starih 
nad 70 let s sveto mašo in kulturnim programom. Najprej je 
bila darovana sveta mašo, katero je daroval župnik župnije 
Bogojina Stanislav Zver, ki je starejšim ob njihovem srečanju 
namenil nekaj lepih, toplih in prijaznih besed. Po sveti maši 
je sledil kulturni program na temo starejši vaščani.  V imenu 
krajevne skupnosti Filovci  je vse zbrane nagovoril predse-
dnik krajevne skupnosti Filovci Andrej Baligač, ki jim je podal 
nekaj okvirnih opravljenih nalog v krajevni skupnosti Filovci 
na komunalnem in drugem področju. Kulturni program so 
obogatili s pesmijo ljudske pevke iz Filovcev in mladi recita-
torji iz domače vasi. Po kulturnem programu je sledilo dru-
žabno srečanje s pogostitvijo. V krajevni skupnosti Filovci živi 
67 starejših, srečanja pa se je udeležilo 45. Vsi stari nad 70 
let pa so bili s strani krajevne skupnosti Filovci obdarjeni s 
priložnostnim darilom. Lepa gesta, ki jo v krajevni skupnosti 
Filovci ohranjajo in negujejo že nekaj let, ko so se ob koncu 
leta spomnijo na svoje starejše, ki so v preteklosti prav gotovo 
s svojim delom prispevali k razvoju krajevne skupnosti Filovci.

J.Ž. 

Tradicionalno srečanje starejših 
vaščanov Moravskih Toplic
Krajevna skupnost Moravske Toplice vsako leto prireja tra-
dicionalno srečanje starejših vaščanov Moravskih Toplic, ob 
podpori občine Moravske Toplice. Letošnjemu vabilu na dru-
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igranjem dopolnili še mladi glasbeni, ženski pevski zbor  ter 
Sara Pelc Čeh. Prireditev smo zaključili z prijetnim druže-
njem ob vročem čaju, kuhanem vinu ter sladkih dobrotah, 
kot se pač spodobi za ta čas.

V soboto 26. decembra 2015 pa je bil vesel dogodek za naše 
najmlajše, saj jih je obiskal Dedek Mraz, ki je letos obdaril  
22 predšolskih otrok. Zaigrali so mladi glasbeniki, Danica, 
Milena, Irena in Blaž so  pripravili igrico Starka Zima in tako 
poskrbeli, da so naši najmlajši lažje pričakali Dedka Mra-
za. Nekateri s strahom, drugi zelo korajžno so prihajali do 
Dedka Mraza, ki je z vsakim spregovoril nekaj besed in jih 
obdaroval. Seveda, pa so mu  vsi obljubili, da bodo celo leto 
pridni, da bodo ubogali starše, jim pridno pomagali … skrat-
ka, da bodo tako pridni, da bo moral naslednje leto spet priti.
Tudi članice društva Žlaki so se pridno zbirale vsak torek v 
vaškem domu, v mesecu novembru in decembru so pripra-
vljale darila za obdaritev starejših občanov v vasi, izdelova-
le venčke in aranžmaje za adventno stojnico v Moravskih 
Toplicah, imele delavnico izdelovanja novoletnih voščilnic, 
se učile osnov  tapkanja in se srečale z jogo smeha. V letu 
2016 prisrčno vabijo vse, ki jih zanimajo ročna dela, da se 
jim pridružijo vsak torek od 18. do 20. ure.
In ob koncu decembra,  smo si lahko le zaželeli, da naj bo 
leto 2016 pot dobre volje, ljubezni in zdravja. Vsaka beseda, 
pogled, dejanje, nasmeh naj prinese srečo drugim ljudem. 
Vsa hrepenenja,  vse neizpolnjene želje, pričakovanja, upa-
nja, vse se je preneslo v novo leto. In kaj se bo uresničilo? V 
mesecu decembru 2016 bomo vse izvedeli.

Bogoslužje obogateno s sodelovanjem 
Slovenske vojske in nastopom 
pihalnega kvinteta Slovenske vojske 
Na četrto adventno nedeljo, 20. decembra je v evangeli-
čanski cerkvi v Moravskih Toplicah potekalo bogoslužje s 
sodelovanjem pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske 
in nastopom pihalnega kvinteta Slovenske vojske, ki ga je 
vodil dirigent Fredi Simonič. Bogoslužje je vodil častni škof 
evangeličanske Cerkve na Slovenskem in duhovnik cerkvene 
občine Moravske Toplice mag. Geza Erniša. Hkrati so se pri 
bogoslužju spomnili vseh pripadnikov in pripadnic Sloven-
ske vojske in slovenske policije in njim v spomin v cerkvi 
prižgali svečo ter jo položili k adventnemu vencu.  Kot je 
dejal med bogoslužjem duhovnik Geza Erniša, je adventni 
čas za vernike nekaj lepega v pričakovanju božičnega ve-
čera. Bogoslužja se je udeležilo veliko vernikov, ki so med 

ženje v Vili Šiftar, ki je bilo 06. 12. 2015, se je odzvalo približno 
50 starejših, ki so stari 70 in več let. Zbrane je nagovorila 
predsednica Krajevne skupnosti Cveta Davidovski in dejala, 
da se veseli vsakoletne prireditve, ki je tako dobro obiskana. 
Hkrati jim je čestitala ob prihajajočih praznikih in jim za-
želela veliko zdravja, osebnega zadovoljstva in tudi, da se 
v prihodnje še večkrat srečajo. Starejši občani so tisti, ki so 
pomagali soustvarjati naš kraj, zato je to srečanje majhna 
pozornost v znak zahvale za njihova dejanja. Sledil je krajši 
kulturni program v pesmi in besedi. Kulturnemu programu 
je sledilo kosilo in sproščen pogovor. 
Misel: » Človek je star toliko, kolikor se počuti.« 
Zapisala: Vesna Šemen                                                               

Predsednica KS
Cveta Davidovski

Zgodilo se je v Sebeborcih
Minil je praznični december, ostajajo pa spomini. Z vsemi 
bralci želimo deliti prijetne spomine na  druženja v naši vasi.
»Jesen človeškega življenja je lahko čas velikega zbiranja. To 
je čas, ko poberemo sadove doživetij.«  (John O Donohue),  s 
temi besedami smo vabili našo starejšo generacijo na  tra-
dicionalno srečanje, ki je bilo v nedeljo 13. decembra 2015 
v gostilni Marič. Prijetnemu druženju se je pridružil tudi 
župan občine Moravske Toplice g. Alojz Glavač ter svet KS 
Sebeborci. Pripravili smo bogat kulturni program,  seveda 
pa je bilo po kosilu  prijetno druženje. Pogovor je stekel o 
marsičem, obujali so se spomini, na leta, ki so minila, ki so 
podarjala izkušnje, uspehe, na številne delovne akcije, ki so 
prispevale k razvoju vasi, vsaka generacija ima pač prilo-
žnost, da po svoje zaznamuje čas in kraj v katerem živi, za 
vse doseženo seveda vsem iskrena hvala z obljubo, da je tudi 
današnji čas izziv, da v teh razmerah dosežemo kar največ, 
da vas ostane prepoznavna tudi v prihodnje.     

Mesec december je  čas, ki ga še posebej namenjamo dru-
žini, prijateljstvu, vsem tistim, ki so nam blizu, delili smo si 
luč, simbolno sporočilo božiča, ki prinaša mir in ljubezen. 
V nedeljo, 20. decembra 2015 smo se ob 17. uri zbrali pred 
vaško-gasilskim domom v Sebeborcih na zdaj že tradicio-
nalni ekumenski prireditvi Luč miru. O bistvu božiča, o tej 
veliki ljubezni, ki se razodela vsem nam, sta nam govorila 
evangeličanska duhovnica iz CO Puconci ga. Katja Ajdnik, 
ter pater Jurij, kapucin iz Kančevec. Program so s petjem in 

LJUDJE IN DOGODKI



22   : : : : : : : : : :  Lipnica - 2. marec 2016

bogoslužjem in po bogoslužju prisluhnili nastopu kvinteta 
Slovenske vojske. Pet glasbenikov je na različna glasbila zai-
gralo nekaj skladb, ki so primerne za adventni čas, ob koncu 
pa so še zaigrali skladbo Sveta noč. Šlo je za lepo nedeljsko 
bogoslužje, kajti verniki gmajne so ob koncu bogoslužja na 
svoje domove šli duhovno bogatejši. Spoznali so pripadni-
ke in pripadnice Slovenske vojske in z nežnimi melodijami 
pihalnega kvinteta Slovenske vojske so prav gotovo uživali 
ob prijetnih skladbah. Ob koncu se je pripadnikom in pripa-
dnicam Slovenske vojske duhovnik zahvalil za njihov obisk 
in nastop v cerkvi, hkrati pa so tudi spoznali utrip življenja 
in dela evangeličanske cerkve Moravske Toplice. 

J.Ž. 

Ekumensko bogoslužje v cerkvi Dobrega 
pastirja Jezusa v Moravskih Toplicah 
V tednu od 18. do 25. januarja so kristjani po vsem svetu 
molili za edinost »Pospeševati obnovitev edinosti med 
vsemi kristjani, to je eden izmed glavnih ciljev koncila in 
oznanjevanje evangelija vsemu stvarstvu je zapisano v Od-
loku o ekumenizmu 2. vatikanskega koncila, ki je še posebej 
izpostavil pomen »duhovnega ekumenizma«. V letošnjem 
ekumenskem tednu je ves krščanski svet še posebej pove-
zan z baltsko deželo Latvijo, ki je dosegla samostojnost, kot 

Slovenija leta 1991. Latvijski kristjani so za osvoboditev izpod 
sovjetske protikrščanske ideologije izbrali misel »Poklicani 
smo, da oznanjamo slavna božja dela«.
V tem duhu so se v molitveni osmini za edinost kristjanov 
tokrat povezali tudi verniki dveh veroizpovedi iz občine 
Moravske Toplice in sicer evangeličanske cerkvene občine 
Moravske Toplice in katoliške župnije Martjanci. Osrednje 
ekumensko srečanje vernikov obeh veroizpovedi je bilo v 
nedeljo, 24. januarja v božji hiši - v cerkvi Dobrega pastirja 
Jezusa v Moravskih Toplicah. V cerkvi so se pri bogoslužju 
zbrali verniki obeh veroizpovedi, ki jih je tokrat povezala 
molitev, poslušanje božje besede, premišljevanje in petje 
cerkvenih pesmi. Vsi skupaj so se pri bogoslužju, katero sta 
vodila častni škof evangeličanske Cerkve na Slovenskem 
mag. Geza Erniša in župnik župnije Martjanci Marjan Po-
točnik, povezala v krščansko skupnost. Vsi skupaj so sedli v 
klopi evangeličanske cerkve v Moravskih Toplicah, si podali 
roke ter opravili molitveno osmino za edinost kristjanov, 
pri čemer je ekumensko bogoslužje povezalo vernike obeh 
krščanskih Cerkva, v obliki ekumenskega sodelovanja v so-
žitju, tokrat v praksi sodelovanja. Kot je bilo poudarjeno pri 
ekumenskem bogoslužju, se mora božja beseda pokazati v 
vsakdanjem življenju, to je čas in prostor, kjer verniki obeh 
veroizpovedi živijo in delajo, kar je najpomembnejše sporo-
čilo krščanstva. Na tem območju vera obeh veroizpovedi živi 
v vsakdanjem življenju. Že dobrih deset let se evangeličan-
ski in katoliški verniki vsako leto enkrat srečajo na skupnem 
ekumenskem srečanju in skupaj prisostvujejo bogoslužju. 
Častni škof in župnik sta vernike obeh cerkva nagovorila od 
glavnega oltarja in prižnice. Vse je bilo povezano v lepem in 
nepozabnem ekumenskem srečanju, in sicer v molitvi in pe-
tju cerkvenih pesmi, katero sta pri skupnem bogoslužju po-
pestrila domači evangeličanski pevski zbor cerkvene občine 
Moravske Toplice in mešani pevski zbor župnije Martjanci. 
Vsak zbor je odpel nekaj ekumenskih cerkvenih pesmi, kar je 
dalo samemu bogoslužju svoj pomen. Verniki so to skupno 
ekumensko bogoslužje vzeli za nekaj lepega, kar jim bo še 
dolgo ostalo v trajnem spominu. V tednu molitvene osmine 
za edinost kristjanov, sta se obe Cerkvi v Moravskih Toplicah 
povezali in družili v eno ter se še bolj utrdili, pri čemer je 
Cerkev živi organizem tu in sedaj, ki mora biti povezovalka 
vseh ljudi. Osnovno poslanstvo vsakoletnega ekumenskega 
srečanja, da skupno slavijo troedinega Boga. Verniki obeh 
veroizpovedi živijo vsakdanje življenje, veliko je mešanih 
zakonov in družin, a vsi živijo po verskem prepričanju. Po 
bogoslužju so vsi zadovoljni in srečni tudi v poveznem po-
govoru odhajali iz cerkve z nasmejanimi obrazi. Nato so se 
vsi skupaj zbrali na srečanju in skromni pogostitvi v dvorani 
župnišča evangeličanske cerkve Moravske Toplice, za skupno 
mizo so nazdravili ekumenskemu srečanju. Iz vrst vernikov 
obeh veroizpovedi je prišel predlog, kar sta ga duhovnika z 
veseljem sprejela, da to ni bilo letos zadnje tovrstno eku-
mensko srečanje, ampak, da bi se letos poleti vsi skupaj 
srečali na skupnem pikniku, kjer bi najprej opravili skupno 
bogoslužje in se družili v naravi na prostem, kajti to obliko 
srečanja vernikov v tujini že vrsto let poznajo, da bi to dobro 
sodelovanje še bolj utrdili in okrepili, in sicer v sproščenem 
pogovoru v naravi, kajti narava je del božjega stvarstva. 

J.Ž.

V cerkvi v Moravskih Toplicah je nastopil pihalni kvintet Slovenske 
vojske

LJUDJE IN DOGODKI

Ekumensko bogoslužje sta vodila župnik Marjan Potočnik in častni 
škof mag. Geza Erniša
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Srečanje članov gmajne evangeličanske 
cerkvene občine Moravske Toplice
Evangeličanska cerkvena občina Moravske Toplice je ob 
koncu leta 2015 v nedeljo, 20. decembra za svoje vernike iz 
gmajne pripravila srečanje za starejše  vernike stare nad 70 
let. Srečanja so se udeležili starejši  verniki iz vasi Moravske 
Toplice, Tešanovci, Vučja Gomila in Suh Vrh. Po bogoslužju 
v cerkvi v Moravskih Toplicah so se vsi skupaj odpravili na 
skupno druženje v prostore gostilne Kuhar Moravske Topli-
ce, kjer so jim pripravili topel sprejem. Za starejše je bilo to 
srečanje velikega pomena, kajti zavedajo se, da je doma-
ča cerkev ni pozabila na njih, pa čeprav so že nekaterih v 
krepkih letih življenja. V svojem življenju so za delovanje 
cerkvene gmajne Moravske Toplice veliko naredili. V spo-
min na srečanje so prejeli skromno zahvalo in darilo, ki jim 
prav gotovo pomeni veliko. Zbrane sta nagovorila častni 
škof evangeličanske cerkve na Slovenskem,  ki je sedaj du-
hovnik v evangeličanski cerkveni občini Moravske Toplice 
mag. Geza Erniša in inšpektor cerkvene občine Moravske 
Toplice Franc Vitez. Na druženju so obujali spomine na mi-
nula prehojena leta življenja. Sicer pa evangeličanska cer-
kvena občina Moravske Toplice po svojih močeh skrbi preko 
evangeličanske humanitarne organizacije podpornice EHO 
z dostavo hrane, tistim starejšim, ki so te pomoči najbolj 
potrebni, pomaga pa tudi z drugimi materialni prispevki, 
da potem lažje prebrodijo vsakodnevne težave. Solidarnosti 
duh s strani evangeličanske cerkve je do starejših zelo velik. 
Kot je bilo povedano, je evangeličanska humanitarna orga-
nizacija – podpornica cerkvena dobrodelna organizacija, ki 
uresničuje diakonično delo Cerkve. S svojim delom pomaga 
in nudi pomoč posameznikom in njihovim družinam pri 
premagovanju socialnih stisk in na tak način jim omogoča 
bolj kvaliteten način življenja. J.Ž. 

Sladki in okusni grozdi muškata pri 
družini Benkovič v bogojinskih goricah
V bogojinskih goricah živita zakonca Janez in Anica Benkovič, 
ki se kot upokojenca ljubiteljsko ukvarjata z vinogradništvom. 
Doslej sta v svojem vinogradu imela kar tri ledene zimske 
trgatve. Predvsem Janez je vnet vinogradnik, saj prideluje več 
vrst vinske kapljice. Ob božiču (25. decembra) nam je ponosno 
pokazal sladko grozdje muškat, katero raste ob stanovanjski 

hiši v bogojinskih goricah. Da se je ohranilo zdravo in okusno 
ter sladko grozdje je čar v tem, da je vinsko trto, kjer raste 
grozdje muškat, zaščitil s folijo. Sicer pa so grozdne jagode 
skozi cel dan na soncu in so obvarovane pred ostalim vreme-
nom. Grozdje muškat,  zakonca Benkovič občasno trgata, kajti 
gre za redek primer, da bi se od jeseni, ko je grozdje dozorelo 
do novega leta grozdje tako zdravo in okusno ohranilo za 
jesti.  Kot dober in umen vinogradnik je Janez Benkovič na 
svoje pozno zimsko grozdje ponosen, vsakemu, ki ga obišče 
mu grozdje razkaže in v dar podari kak grozd. Grozdi muškati 
so res veliki in zdravi,  kajti brez negovanja se v taki oblike do 
božiča in novega leta ne bi ohranilo. 

J.Ž. 

Prehodni pokal Vinogradniško 
sadjarskemu društvu Lendava
Vinogradniško sadjarsko društvo Filovci je ob sodelovanju ko-
ordinacije društev vinogradnikov Prekmurja in Javne službe 
za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdarskega zavoda 
Murska Sobot pripravilo v četrtek, 14. januarja v dvorani vaško- 
gasilskega doma v Filovcih 12. vinogradniško vinarski kviz, na 
katerem je svoje znanje s področja vinogradništva in vinarstva 
pred komisijo v sestavi Ernesta Novaka, Marike Feher in Mani-
ce Barbarič odgovarjala na vprašanja in sicer s pomočjo listkov, 
kjer so bila vprašanja za vsako ekipo posebej. Ekipe so se na 
vinogradniško vinarski kviz pripravljale s pomočjo literature. 
Rdeča nit in namen kviza je bila popularizacije vinogradništva 
in vinarstva med vinogradniki. Na kvizu se je videlo, da so se 
ekipe na kviz dobro pripravile, saj so se naučile in si pridobile 
znanje s področja vinogradništva in vinarstva s poudarkom na 
poznavanju sort vinske trte, področje sortimenta vinske trte, 
bolezni in škodljivcev na vinski trti, oskrbe vinogradov, pa po-
dročje vinarstva - kletarstva, kulture potrošnje vina, pridelava 
grozdja in vina ter negovanje vina v vinskih zidanici v sodih. 
Na kvizu so ekipe pokazale praktično znanje, ki ga uporabljajo 
pri svojem vsakdanjem delu v vinogradu in z nego vina, tokrat 
morale pokazati širši javnosti na kvizu. Ekipe, ki so sodelovale 
na kvizu, so imele vse skozi srečo, če so iz skodelice vzele lahko 
vprašanje in so znale odgovoriti. Pri vprašanju na kvizu je bilo 
tudi veliko slikovnega gradiva. Letošnji kviz je bil doslej najbolj 
negotov, kajti vse ekipe so pokazale veliko znanja, zato sta se 
ob koncu kviza morali dve ekipi še posebej potruditi z doda-
tnimi štirimi sklopi vprašanj, saj sta na vprašanja odgovarjali 
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Srečanje članov gmajne evangeličanske cerkvene občine M. Toplice

Vinogradnik Janez Benkovič je do božiča ohranil grozdje muškat
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ustno. Po mnenju vseh ekip, ki so sodelovale na kvizu, so se ob 
tej priložnosti tudi veliko naučili, pri čemer bodo to pridoblje-
no znanje s pridom uporabljali skozi celo leto v vinogradni-
ških društvih, vinogradih in negovanju vina. V vinogradniško 
sadjarskem društvu Filovci, ki ga vodi neumorni predsednik 
Alojz Berden, so ponosni, da so letos pod streho spravili 12. 
vinogradniško vinarski kviz, kar je bilo za društvo velik zalogaj 
in v društvo so ponosni, da kviz vsako leto nadgrajujejo z no-
vostmi in spremembami vprašanj za sodelujoče ekipe. V čast 
pa si tudi štejejo, da se je kviz v Filovcih vseh 12 let obdržal in 
je menda edini tovrstni vinogradniško vinarski kviz v deželi 
ob Muri in Sloveniji nasploh. Tovrstnih zimskih izobraževanj 
za vinogradnike in kletarje bi moralo biti še več. Prve tri ekipe 
so za sodelovanje na kvizu prejele pokale, vse ekipe pa v spo-
min pesniško zbirko pesmi pisatelja Ferija Lainščka »Lübezen«. 
Prvo mesto je na 12. vinogradniško vinarskem kvizu osvojila 
ekipa članov Vinogradniško sadjarskega društva Lendava v se-
stavi Marjan Koren, Milan Magdič in Egon Krampač in prejeli 
prehodni pokal. Drugo mesto je zasedla ekipa Vinogradniško 
sadjarskega društva Filovci v sestavi Drago Ivanič, Alojz Berden 
in Ivan Malačič, na tretjem mestu je pristala ekipa Društva vi-
nogradnikov Čentiba, na četrtem mestu ekipa članov Društva 
vinogradnikov Goričko, na petem mestu Vinogradniško sadjar-
sko društvo Turnišče in na šestem mestu člani Vinogradniško 
Turističnega društva Gaj Filovci v sestavi Jože Tratnjek, Denis 
Casar in Franc Berden. Po kvizu so vinogradniki in kletarji iz 
bližnjih filovskih vinogradov iz vinskih zidanic prinesli vina, ki 
so jih pridelali v lanski jeseni in sicer na degustacijo. J.Ž.

Štefanov lov na veliko divjad članov 
zelene bratovščine Bogojina 
Lovska družina Bogojina je na god svetega Štefana in dnevu 
samostojnosti in enotnosti v soboto, 26. decembra pripravila 
za svoje člane in goste Štefanov lov na veliko divjad. Člani ze-
lene bratovščine so se zbrali pri lovskem domu Lovske družine 
Bogojina, od koder so potem peš z psi in puško na rami odkora-
kali na tradicionalni Štefanov lov. Družno so se z gosti in člani 
lovskih družin iz ostalih koncev Slovenije  in iz Lovske družine 
Ljutomer, Lovske družine Sveta Ana, Lovske družine Lenart in 
sosednje lovske družine iz Avstrije odpravili na lov. Štefanov lov 
na veliko divjad so začeli ob ognju pri lovskem domu. Podali so 
se v širen gozd, kjer ima Lovska družina Bogojina svoje lovišče. 

Štefanovega lova se je udeležilo 33 lovcev vseh starosti. Kot je 
dejal gospodar Lovske družine Bogojina Zlatko Gašparič, ki je 
bil hkrati vodja lova, njegov pomočnik pa je bil Jože Luthar,  saj 
je bilo na Štefanovem lovu veliko hoje, kajti vsak lovec se je za 
lov moral primerno obuti in obleči. Začetek Štefanovega lova 
se je začel pri lovskem domu in se odpravili peš do Bogojine 
in Vučje Gomile. Ob koncu so vse vsi skupaj zbrali ob ognju pri 
lovskem domu, kjer je bil pozdrav lovu, kjer so najprej ocenili, 
da je Štefanov lov dobro uspel in zaključili z druženjem, in sicer 
s pečenim Štefanovim odojkom na prostem na svežem zraku 
na soncu ter poslušanju ptičjega petja. Po oceni Lovske družine 
Bogojina, so  po načrtu lovov Lovske družine Bogojina v sezoni 
2015/2016 imeli deset uspešnih lovov in sicer na veliko in malo 
divjad in na roparice. Čeprav so pripravili največ lovov na veliko 
divjad opažajo, da je bil ta lov bolj slab, kajti ob mili zimi brez 
snega, ima divjad na poljih še dovolj hrane za preživetje, živali 
je manj, kot prejšnja leta, zato so je uplenitev živali na lovu 
vsako leto manjša, zadnja leta, pa opažajo, da je  na njihovem 
lovišču je vse manj divjih prašičev. J.Ž. 

Novoletni koncert v Prosenjakovcih
KTD »Ady Endre« Prosenjakovci, je v nedeljo 10.01.2016 or-
ganiziralo koncert, na katerem se je ženski pevski zbor pod 
vodstvom Tomaža Kuharja,  predstavil s pesmimi, ki so se 
jih naučili v preteklem letu. 
Koncert so s svojim nastopom popestrili gostje, in sicer Cven-
ski oktet in citrarji iz Magyarszombatfe na Madžarskem. 
Prava paša za oči in ušesa je bil skupen nastop nastopajočih 
ob zaključku prireditve.

Ladislav Vöröš, 
predsednik KTD »Ady Endre« Prosenjakovci

LJUDJE IN DOGODKI

Na kvizu v Filovcih so podelili prvim trem ekipam pokale, prva 
ekipa VSD Lendava pa je prejela prehodni pokal

Štefanov lov na veliko divjad članov zelene bratovščine Bogojina
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Újévi koncert Pártosfalván
2016. január 10-én, a pártosfalvi Ady Endre művelődési és 
turisztikai egyesület koncertet szervezett, amelyen a tavalyi 
évben betanult dalokkal lépett fel a Tomaž Kuhar által vezetett 
női kórus. 
A hangverseny színvonalát tovább emelte a Cvenski oktet kórus 
és a magyarszombatfai citera együttes vendégszereplése.
A rendezvény a szereplők szívet és szemet gyönyörködtető 
közös fellépésével, örömzenével zárult.

 Vöröš Ladislav, 
az Ady Endre MTE elnöke, Pártosfalva

Skrb za zdravje
Na začetku sem otrokom zastavila vprašanje: » Kaj je zdrav-
je?« Otroci so posamično prihajali k meni in vsak je po svoje 
povedal, kaj si misli o tem vprašanju. Dobila sem zanimive 
odgovore. Npr. (pijemo dovolj tekočine, se igramo, da nisi bo-
lan, da pijem sirup, telovadimo in plešemo, gremo k zdravniku, 
jemo veliko sadja in zelenjave, zunaj bežimo in se sprehaja-
mo, pijemo vodo in mleko, si umivamo roke, čistimo zobe, se 
tuširamo, jemo zdravo meso, uporabimo  malo sladkorja). Na 
koncu sem vsem otrokom prebrala njihove odgovore in razvila 
se je bogata komunikacija. 
V okviru te teme smo izvedli veliko dejavnosti zunaj na igrišču, 
na sprehodih in izvedli vadbeno uro na trim stezi. Otroci so 
med izvajanjem  vaj uživali v naravi saj nam je bilo vreme ves 
čas  naklonjeno. Bilo je prijetno toplo in sončno. Vsak prosti 
trenutek smo izkoristili za bivanje v naravi. Ob tem smo vedno 
imeli v mislih to, da je zrak zunaj za zdravje veliko boljši kot v 
zaprtem prostoru. 
Vse dejavnosti so bile povezano z zdravjem, zato so otroci 
imeli na razpolago tudi veliko namiznih iger, kjer so se igrali 
spomin, domino. Iskali so pare za sadje in zelenjavo obenem 
pa so sadje in zelenjavo  poimenovali. Nekaj težav so imeli pri 
poimenovanju južnega sadja, ki ga še niso okusili ali prepo-
znali s slik. Pri tem smo si pomagali z računalnikom in poiskali 
imena za te sadeže. Naredili smo dva plakata in sicer: » Zdrava 
in nezdrava prehrana.« Iz reklam in revij smo iskali posamezne 
artikle in jih izrezovali. Potem smo jih sortirali na dva kupa 
in sicer: zdravo in nezdravo živilo. Pri tem so bili otroci zelo 
dobri saj so prepoznali, kaj je dobro in kaj škoduje njihovemu 
zdravemu razvoju. Vsak otrok je imel večkrat možnost, da se 
preizkusi pri tej nalogi. Aktivnost otrok je bila velika in nikakor 
ne dolgočasna. Na koncu smo vsa sortirana živila nalepili na 
dva plakata. Oba plakata smo na koncu nalepili v igralnico. 
Otroci so se ustavljali, si ju  ogledovali in se pogovarjali. 
V povezavi z zdravjem  nismo nikakor pozabili na osebno hi-
gieno. Roke so si otroci kot vedno umivali pred in po vsaki jedi 
in ščetkali zobe.
Pred tradicionalnim slovenskim zajtrkom so otroci izdelali po-
grinjke. Vsak dan v tem tednu smo namenili lokalno doma 
pridelani hrani. Posluževali smo se računalnika in si ogledali 
posnetke pridobivanja medu, mleka, masla in kruha. Otroci 
so spoznavali različne procese in se obenem učili. Poskusili so 
tudi pravi domač kruh, katerega nam je v krušni peči spekla 
gospodinja Viktorija Horvat in ki ga je Anja prinesla v skupino. 
Prijeten vonj kruha in rogljičev se je omamno širil po igralnici. 
Kruh je bil še topel. Ogledali smo si ga in potem poskusili, 

kakor tudi  marmeladne rogljiče. Na tradicionalni slovenski 
zajtrk smo v skupino povabili kuharja Romana in perico Su-
zano. Vabilu sta se z veseljem odzvala. Vsi skupaj smo uživali 
ob pravem domačem zajtrku. Bilo je prijetno, domače.
Ob koncu lahko dodam, da so otroci spoznali marsikaj zani-
mivega in poučnega kar se tiče zdravja. Stari pregovor pravi: 
» Kar se Janezek nauči, to Janezek zna!«

Zapisala vzgojiteljica Suzana Benčec, 
s fotografijami opremili Barbara Miholič in Anja Horvat
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VPIS OTROK NOVINCEV 
ZA ŠOLSKO LETO 
2016/2017
redni vpis

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da bo redni vpis otrok novincev za šolsko 
leto 2016/2017 potekal:

• v torek, 15. marca 2016, od 9.00 do 15.00 ure
• v sredo, 16. marca 2016, od 9.00 do 15.00 ure
• v četrtek, 17. marca 2016, od  12.00 do 16.00 ure

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

Vpis opravite v pisarni svetovalne delavke, na upravi Vrt-
cev občine Moravske Toplice, Dolga ulica 29 A. Vlogo za 
vpis najdete na spletni strani vrtca www.mojvrtec.com, 
pod rubriko VPIS OTROKA, ali jo dobite pri svetovalni de-
lavki.

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

Monika Šlichthuber Jerebic, 
svetovalna delavka
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Čajanka za otroke in obisk dedeka 
mraza v Moravskih Toplicah
Da bi bil december še bolj čaroben je Krajevna skupnost 
Moravske Toplice v torek, 29.12.2015 v gasilskem domu v Mo-
ravskih Toplicah pripravila krajši kulturno novoletni program 
in pogostitev za otroke in njihove starše. Otroci so se zaba-
vali in plesali s plesno animatorko Mišo Zečevič in njeno 
prijateljico Saško. Zbralo se je približno 50 mladih krajanov 
in krajank Moravskih Toplic ob prisotnosti njihovih staršev.  
Obiskal nas je tudi tretji od dobrih mož – Dedek Mraz. Ker je 
december čas obdarovanj, je zbranim otrokom Dedek Mraz 
izročil tudi skromna darila. Skupaj z otroki smo okrasili no-
voletno jelko, z okraski, ki so jih otroci prinesli s seboj.

Svet krajevne skupnosti Moravske Toplice     

 
VEČ GLAV VEČ VE – tradicionalna 
prireditev Vrtcev občine Moravske 
Toplice
V knjigi Vzpenjanje na Olimp: Miti in modrost starih Grkov, 
je zapisano: »Do uspeha ne pridemo s posnemanjem drugih 
ali s poskusi, da bi jih prekosili, temveč z odkrivanjem naših 
talentov in z razvijanjem njihovega polnega potenciala.«
Predšolsko obdobje čas, ko je razvoj najhitrejši. Če želimo, da 
otroci odkrijejo in razvijejo svoje potenciale, jim je potrebno 

ponujati različne aktivnosti.  V našem zavodu otrokom v 
starosti od 3 do 6 let ponujamo različne dodatne dejavnosti 
- pevski zbor, plesni krožek, glasbeni krožek, ohranjamo ljud-
sko izročilo, srečajo pa se tudi s tujim jezikom. Pod vodstvom 
vzgojiteljic razvijajo svoje zmožnosti in se razvijajo. Želimo 
si, da bi otroci odšli od nas z dobro popotnico. »To, kar človek 
doživlja v mladih letih, kar se kali skozi otroško dušo, to ostane 
odločilno pri odraslem, iz tega rastejo nagibi, dejanja. Če se ti 
v mladih letih do česar koli vsadi ljubezen ali sovraštvo v srce, 
to ostane in se pozneje vedno v taki ali drugi obliki pokaže« 
(Prežihov Voranc). 
Na prireditvi Več glav več ve so se predstavili otroci vseh 
enot našega zavoda. Peli, plesali in rajali so, vmes pa se je 
slišalo še kaj v tujem jeziku – tako nemškem kot angleš-
kem. S svojim nastopom so navdušili vse prisotne –starše, 
stare starše, druge sorodnike, pa tudi podžupana Občine 
Moravske Toplice, ki se nam je pridružil na prireditvi in ob 
tej priložnosti spregovoril nekaj besed, v Knjigo vtisov pa 
zapisal: »Otroci so naše največje bogastvo. Hvala ker skrbite 
za njih, jih učite in razveseljujete«.  
Kot posebni gostje so se nam letos pridružili člani Kulturno 
umetniškega društva Jožef Košič iz Bogojine. Otroci so bili 
nad njihovim nastopom navdušeni, kar so dokazali z glas-
nim vzklikanjem, odrasli pa smo vse skupaj pospremili z 
glasnim aplavzom. 
V imenu velikih in malih iz Vrtcev občine Moravske Toplice 
se zahvaljujem vsem, ki ste si prireditev ogledali. S svojo 
prisotnostjo ste dokazali, da cenite trud, ki ga zaposleni v 
vrtcih vlagamo v vaše - naše otroke, v našo prihodnost. 

Simona Kaučič, ravnateljica

Občina Moravske Toplice v vseslovenski 
akciji Odprta vrata - 
Osnovna šola Fokovci se predstavlja 
Fokovci, 17. februar 2016 - Skupnost občin Slovenije vsako 
leto prireja akcijo Odprta vrata s katero želi opozoriti ob-
čane in predstavnike medijev na številne dobre in uspešne 
projekte slovenskih občin. Občina Moravske Toplice se je 
že peto leto zapored priključila vseslovenski akciji in letos 
priložnostno odprla vrata Osnovne šole Fokovci z namenom 
predstaviti šolske pridobitve v zadnjih dveh letih. 

IZ ŠOL IN VRTCEV
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Ravnateljica Osnovne šole Fokovci Suzana Deutsch je na 
dan odprtih šolskih vrat poudarila, da si Občina Mora-
vske Toplice kot ustanoviteljica šole prizadeva za delo v 
varnem okolju, zato skrbi za vzdrževanje in sprotno sa-
nacijo šolske zgradbe. »V zadnjih dveh letih, kot navaja 
Deutscheva,  smo uspeli zamenjati okna na severni strani 
šole, v naslednjih dveh letih pa skupaj z občino načrtuje-
mo zamenjavo ostalih oken ter ureditev parkirišča pred 
šolo.« Ravnateljica dodaja, da je šola postala tudi nekoliko 
bolj ekološka, saj so vzpostavili nov sistem centralnega 
ogrevanja in staro oljno peč zamenjali z novo ter ji dodali 
še dve toplotni črpalki. 

Podžupan Občine Moravske Toplice Dušan Grof je potrdil, 
da bo Občina Moravske Toplice tudi v prihodnje z veseljem 
nadaljevala predstavitev uspešnih projektov v akciji Odprta 
vrata. Poleg čestitk za vse uspehe je pohvalil vključevanje 
šole v različne projekte in druge prireditve. 
Tajnik občine Martina Vink Kranjec je zbranim pojasnila, da 
je Občina Moravske Toplice članica Skupnosti občin Slove-
nije, ki vsako leto okrog 14. februarja, na dan ustanovitve 
Skupnosti Občin Slovenije, z Dnevom odprtih vrat predsta-
vlja širši javnosti dosežke slovenskih občin. Tako so do sedaj 
svoja vrata odprla: Čistilna naprava v Lukačevcih in Zaveti-
šče za živali Mala hiša, Kulinarično vaško jedro v Ratkovcih, 
Zavod Vrtci občine Moravske Toplice in Javno komunalno 
podjetje Čista narava v Tešanovcih.
Poudariti velja, da si je z vestnim in kakovostnim delom 
Osnovna šola Fokovci pridobila laskave nazive in je tako 
vključena v mednarodno mrežo UNESCO ASP net šol, v mre-
žo ZDRAVIH šol in v mrežo KULTURNIH šol. Učencem šola 
nudi vrsto interesnih dejavnosti in je vključena v številne 
projekte. 
Posebej je potrebno izpostaviti, da učenci s pomočjo in pri-
zadevnim delom mentorjev dosegajo odlične in visoke re-
zultate na raznih tekmovanjih iz znanja, na natečaju in tudi 
športnih tekmovanjih. V preteklem šolskem letu so dobili 
19 srebrnih in 25 zlatih priznanj na tekmovanjih iz znanja 
na državnem nivoju ter 97 bronastih priznanj na šolskih 
tekmovanjih. Prav tako so bili uspešni na skupinskih tek-
movanjih: Turizmu pomaga lastna glava, regijsko srečanje 
pevskih zborov, športna tekmovanja (odbojka, nogomet), 
natečaji (Levček Max, Krajinski park Goričko). 

»Tak je tou inda bilou«
V petek, 27. 11. 2015, je bilo na OŠ Fokovci še posebej pra-
znično. Že devetnajstič smo namreč odprli šolska vrata in 
povabili vse, ki jih zanima, kaj in kako delamo, da se nam 
pridružijo. Kot vsako leto, je tudi letošnja prireditev bila po-
svečena določeni temi, obenem pa je imela tudi dobrodelni 
pridih. Kulturni del naše prireditve je nosil naslov »Tak je 
inda tou bilou« in je nastal v okviru projekta Dnevi evropske 
kulturne dediščine, ki je bil letos posvečen praznovanjem in 
praznikom. Učenci so skozi razne aktivnosti in dejavnosti 
spoznavali običaje in navade ob jesenskih kmečkih opravilih 
s poudarkom na pridelavi in predelavi buč in bučnih semen. 
Znotraj projekta so učenci spoznavali uporabnost buč, buč-
nih semen in bučnega olja v prehrani, kozmetiki in za na-
mene okraševanja. Spoznavali so tudi običaje ob »lüpanju« 
bučnega semena, ki je v dolgih zimskih in jesenskih večerih 
omogočilo druženje in zabavo med prebivalci naših vasi. 
Delček teh običajev je bil prikazan tudi v gledališki upri-
zoritvi z naslovom »Tak je tou  inda bilou«, katere avtorica 
je bila učiteljica Barbara Štrakl, učenci pa so se izkazali kot 
odlični igralci. Gledališko igro so popestrili plesalci folklorne 
skupine pod vodstvom mentorice Marije Zorko, ter pevci 
otroškega in mladinskega pevskega zbora pod vodstvom 
zborovodkinje Mojce Györek Karas. Glasbeno spremljavo pa 
je izvajal Ladislav Györek.  Po prijetnem in lepem kulturnem 
programu, pa so obiskovalci lahko občudovali razne adven-
tne venčke in dekoracije na tako imenovanem božičnem ba-
zarju, ki so jih ustvarili učenci skupaj z vsemi učitelji. Venčki 
in dekoracije so bile ustvarjene iz naravnih materialov, ki so 
jih učenci prinesli od doma in iz gozdov.  Le te so si obisko-
valci lahko tudi nabavili. Izkupiček od prodaje izdelkov je 
namenjen zbiranju sredstev v šolski sklad, s pomočjo kate-
rega omogočimo kašno ekskurzijo socialno šibkim učencem, 
nabavo učnih pripomočkov, ali pa plačamo kakšne prevoze 
na tekmovanja in srečanja v okviru projektov. Tako smo za 
šolski sklad zbrali 420, 00 EUR. Učenci devetega razreda so 
organizirali bogat srečelov z namenom zbiranja sredstev za 
izvedbo valete. Celotno dogajanje pa smo popestrili še z raz-
stavo mineralov, kristalov in kamnin s pomočjo Botaničnega 
vrat TAL 2000 iz Pragerskega. Da pa gostje ne bi šli lačni in 
žejni iz šole, so poskrbele mamice, ki so pripravile pogostitev 
iz raznih domačih dobrot. Preživeli smo prijeten popoldan v 
družbi širše javnosti z namenom, da si pričaramo čarobne 
prihajajoče praznične trenutke. 

IZ ŠOL IN VRTCEV
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Vsem, sodelavkam in sodelavcem, staršem in učencem, izre-
kam iskreno zahvalo za požrtvovalno sodelovanje v projektu 
in za še en uspešno izveden dan odprtih vrat. 

Suzana Deutsch, ravnateljica OŠ Fokovci

Glasbeno dopoldne z Jernejo Šef
V našem vrtcu smo pred nekaj dnevi gostili prav posebno 
gostjo. Obiskala nas je Jerneja Šef, ki  je s seboj prinesla 
kitaro in nam tako polepšala sivo, zimsko dopoldne.
Ker smo želele strokovne delavke polepšati dan našim otro-
kom, smo Jernejo povabili v naš vrtec, da nam zaigra na 
kitaro. Povabilu se je z veseljem odzvala in nam tako zaigrala 
nekaj prečudovitih otroških pesmic. Pred nekaj leti je Jerneja 
tudi sama obiskovala vrtec v Vitanju, zato se je nekaterih 
otroških  pesmic spomnila še iz tistih časov, nekaj pa je zai-
grala kar iz glasbene knjige. Peli smo prav vsi majhni in veliki 
in pri tem smo vsi skupaj zelo uživali. 
A ker vse lepo hitro mine, je hitro minilo tudi druženje z 
Jernejo. Zahvalili smo se ji za njen kratek, a nadvse prisrčen 
obisk v upanju, da nas še kdaj obišče.

Zapisala vzgojiteljica Bernarda Koroša Pantović
iz dvojezičnega vrtca Prosenjakovci

Fotografiral Aljoša Koroša

Zenés délelőtt Jerneja Šeffel
Óvodánkban a közelmúltban különleges vendéget fogadtunk. 
Eljött hozzánk Jerneja Šef, aki a gitárjával szebbé tette a szür-
ke, téli délelőttünket. 
Mivel az alkalmazottak kedveskedni szerettünk volna a gyere-
keknek, meghívtuk Jerneját, játsszon nekünk a hangszerén. Ő 
pedig örömmel tett eleget a meghívásnak, és néhány csodála-
tos gyermekdallal örvendeztetett meg bennünket. Néhány éve, 
nem is olyan régen, még Jerneja is óvodás volt Vitanjeban, így 
persze emlékezett még jó néhány dalocskára, többet pedig 
a daloskönyvből játszott el nekünk. Kicsik és nagyok dalra 
fakadtunk és rendkívül élveztük az éneklést. 
Mivel azonban minden jónak hamar vége van, így megköszön-
ve a rövid, mégis kedves látogatását, Jernejatól is elköszön-
tünk, és meghívtuk: jöjjön el máskor is. 

Lejegyezte Bernarda Koroša Pantović
óvónő, pártosfalvi kétnyelvű óvoda

Fotózott: Aljoša Koroša

Obisk Miklavža in koncert skupine 
Bojtorján v Prosenjakovcih
December je čas praznovanj in obdarovanj, majhnih in ve-
likih pričakovanj, toplih objemov in otroškega smeha, zato 
se naši otroci vsako decembrsko jutro zbudijo z iskrico v 
očeh in z nasmehom. Madžarska narodna skupnost se je 
zato odločila, da bo v tem najlepšem mesecu razveseljevala 
in razvajala najmlajše člane skupnosti. Da bi pa pričarali 
nepozaben večer, so Miklavževanje popestrili s koncertom 
skupine Bojtorján iz Madžarske. Prireditev je potekala v pe-
tek, 11. decembra 2015. Telovadnica DOŠ Prosenjakovci se je 
napolnila z otroci in njihovimi odraslimi spremljevalci. Otro-
ci so nestrpno pričakovali obisk Miklavža, ki je po dolgi poti 
končno le prispel s svojimi darili, s katerimi je osrečil vsak 
otroški obraz. Po razdelitvi daril se je pa lahko začel težko 
pričakovani koncert skupine Bojtorján, v katerem so lahko 
uživali mlajši in starejši, otroci in tudi odrasli, saj so nas s 
svojimi melodijami popeljali na sanjsko potovanje. Poleg 
božičnih in otroških pesmi so zazvenele zimzelene uspe-
šnice skupine. Otroci so uživali v plesu, publika pa v petju 
– za vse prisotne je bil nepozaben, zanimiv in prijeten večer. 

L.Š.

Mikulás-várás és Bojtorján koncert 
Pártosfalván
A december hónap minden gyermek számára a legtöbb örömet 
hozó ünnepeket jelenti, nincs a gyermek életének boldogabb 
időszaka, mint a Mikulás- és karácsonyváró december. Az idén 
ezért a Moravske Toplice Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási 
Közösség úgy döntött, hogy megajándékozza a közösség 
legfiatalabb lakóit, a gyerekeket. Azért, hogy az estet még 
színesebbé és felejthetetlenebbé varázsolják, a Mikulás-várás 
után Bojtorján koncertet is szerveztek. A rendezvényre pénteken, 
2015. december 11-én került sor. A Pártosfalvi KÁI tornaterme 
megtelt gyerekekkel és felnőtt kísérőikkel. A kicsik nagyon 
türelmetlenül várták a Mikulás érkezését, aki a hosszú út után 
végre megérkezett ajándékaival. A gyerekeknek nagy örömöt és 
boldogságot szerzett. Az ajándékok kiosztása után elkezdődhetett 
a Bojtorján együttes koncertje, amit kicsik és nagyok, fiatalok és 
idősebbek egyaránt élvezhettek, hiszen egy álomutazásba vittek 
el minket. A karácsonyi- és gyermekdalok mellett felcsendültek 
az együttes régi slágerjai is, a gyerekek táncra perdültek, a 
közönség pedig hangosan énekelt. Egy felejthetetlen, hangulatos 
és kellemes est volt ez mindenki számára. Š.L.

IZ ŠOL IN VRTCEV



     Lipnica - 2. marec 2016  : : : : : : : : : :   29

Delovni sestanek s starši in gospo Evo 
Tivadar
Tako kot vsako leto smo tudi letos v vrtec povabili starše na 
delovni sestanek, saj želimo naše otroke v  veselem decembru 
presenetiti in razveseliti na prav poseben način.
Povabili pa nismo le staršev, temveč tudi gospo Evo Tivadar, 
umetnico domače obrti, ki izdeluje prečudovite izdelke iz ličja. 
Kljub temu, da je današnji trg poln plastičnih novoletnih okra-
skov, ki se jih poslužujemo prav vsi, smo želeli obuditi čase, 
ko so okraske za novoletne jelke ljudje naredili kar doma. V 
začetku smo bile vse malce v dvomih, ali bomo kos tako zah-
tevnemu delu, a smo pozorno sledile navodilom gospe Eve in 
naši okraski so kmalu zagledali luč sveta. Ob prijaznem kle-
petu nam je šlo delo hitreje od rok in kaj kmalu smo naredili 
veliko različnih okraskov, ki bodo krasili našo novoletno jelko.
Na koncu naj se zahvalim vsem mamicam, ki so se nam 
pridružile na delovnem sestanku in z veliko dobre volje iz-
delale prečudovite okraske. Posebna zahvala pa gre gospe 
Evi Tivadar, ki nas je naučila, da je jelka lahko lepa tudi z 
okraski, ki si jih naredimo doma.

Zapisala vzgojiteljica Bernarda Koroša Pantović
iz dvojezične enote Prosenjakovci

Kézműves foglalkozás Tivadar Évával és 
a szülőkkel
Szokásunkhoz híven, ebben az évben is meghívtuk a szülőket 
kézműves foglalkozásra, mivel meg szeretnénk lepni a 
gyerekeket, és különleges módon örömet szerezni nekik 
ebben a vidám hónapban, decemberben. 
A szülőkön túl meghívtuk Tivadar Éva kézműves asszonyt, 
aki csodálatos dolgokat alkot csuhéból. Tettük ezt annak 
ellenére, hogy a boltokat ellepik a műanyag díszek, amit bizony 
mindannyian használunk, mert fel akartuk idézni azokat az 
időket, amikor a fenyőfadíszeket az emberek otthon készítették 
el. Eleinte egy kicsit kételkedtünk, hogy meg tudjuk oldani a 
feladatot, de követve Éva asszony utasításait, a mi díszeink 
is lassan napvilágot láttak. Kellemes beszélgetés közben a 
munka is könnyebben ment, és rövid időn belül sok különböző 
díszt készítettünk el, amik majd a karácsonyfánkat díszítik.
Végül hadd köszönjem meg minden anyukának, akik a 
foglalkozáson részt vettek, és jókedvvel rengeteg csodálatos 
díszt készítettek. Külön köszönetet mondok Tivadar Évának, 
aki megtanított bennünket, hogy a fenyőfa akkor is szép, ha 
otthon készített díszek ékeskednek rajta.

Írta: Bernarda Koroša Pantović óvónő
a Pártosfalvi Kétnyelvű Egység óvónője

Forditotta: Rozgonyi Emőke

Hitri bralci osnovne šole Fokovci
Z letošnjim šolskim letom smo na pobudo ravnateljice Su-
zane DEUTSCH postali MemoŠOLA. MemoŠOLA je projekt, 
ki ga Univerzum Minerva Maribor v sodelovanju z Naci-
onalnim svetom miselnih športov Slovenije pripravlja za 
vse zainteresirane učitelje in šole, ki želijo izvajati šolska 
tekmovanja v pomnjenju po pravilih svetovne organizacije 
miselnih športov. V sklopu le tega so imeli naši učenci pri-

ložnost, da se pomerijo tudi v HIBRI – v hitrem branju. Na 
šolskem tekmovanju, ki smo ga izvedli prvič, je sodelovalo 
17 učencev od 4. do 9. razreda. Odrezali so se odlično in kar 4 
učenci so bili povabljeni na državno tekmovanje, torej med 
36 najboljših hitrih bralcev, ki je potekalo 16.01.2016 na OŠ 
Tabor I.
Hitri bralci so tekmovali v branju 3 člankov,  le-te so morali 
prebrati v hitrem tempu. Po vsakem prebranem članku so 
odgovarjali na 10 postavljenih vprašanj in razumevanje je 
moralo biti kar 60%, kajti drugače niso dosegli nobenih točk. 
Po formalnem delu je sledil neformalni del, kjer so se lahko 
pomerili v naslednjih disciplinah: ČRKOVANJE IZ PARKETA,  
ŽIVE ČRKE in TEKMOVANJE V ČRKOVANJU.
Sledila je podelitev priznanj in izkupiček učencev naše šole 
je bil več kot odličen:
Kategorija OTROCI:
2. MESTO – LARA KUHAR, 6. RAZRED: POKAL IN ZLATO PRI-
ZNANJE
11. MESTO – AMADEJA ILIĆ, 6. RAZRED: SREBRNO PRIZNANJE
Kategorija JUNIORJI:
4. MESTO – SEBASTIAN NOVAK, 9. RAZRED: SREBRNO PRI-
ZNANJE
5. MESTO – ANA ČAHUK, 8. RAZRED: SREBRNO PRIZNANJE
Po HIBRI pa smo se lotili že novih izzivov in sicer priprav za 
tekmovanje v pomnjenju – MEMORIADI, ki bo potekalo v 
dveh delih. 

Tekmovanje Datum
BINARNA ŠTEVILA  četrtek,

4. februar 2016NAKLJUČNE BESEDE 
IZMIŠLJENI DOGODKI  petek,

5. februar 2016NAKLJUČNA ŠTEVILA 

IZ ŠOL IN VRTCEV
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Zaključila bi z mongolskim pregovorom, ki pravi takole: 
„Sončni vzhod prebuja naravo, branje knjig razsvetljuje 
glavo.“
Skrbnica MemoŠOLE, trenerka spomina in hitrega branja: 

Monika DOBRIJEVIČ

Pinki in Ponki za srečnejše otroke sveta
Otroci so naše največje bogastvo in tega se moramo zave-
dati prav vsi. Vsi otroci sveta imajo pravico, da so srečni, da 
se izobražujejo in da uživajo v slehernem trenutku svojega 
otroštva.
Prav na to pa sta nas želela opozoriti tudi škratka Pinki in 
Ponki, ki sta nas obiskala v vrtcu. S seboj sta prinesla velik 
plakat, kjer smo lahko videli grozljive slike otrok, ki so lačni, 
žejni, zlorabljeni, otroke, ki živijo v vojni. A prav Pinki in Ponki 
sta tista škratka, ki sta vse te grozote želela pregnati. Poleg 
plakata, sta s seboj prinesla tudi čarobno jelko z nenavadni-
mi okraski, pa tudi čarobni napoj. Skupaj s škratkoma smo 
morali izgovoriti čarobno besedo »pinki ponki škrabada«. 
Med tem časom pa je eden izmed škratov v nenavadne 
okraske zlil čarobni napoj in okraski na jelki so se obarvali v 
modro, rdečo, zeleno in rumeno barvo.
S čarobnimi besedami in s pomočjo obeh škratkov smo že-
leli pregnati vse grozljive stvari, ki se dogajajo otrokom po 
svetu. Upajmo, da nam je uspelo in da bodo v letu 2016 
otroci po vsem svetu srečnejši, kot so bili do sedaj.

Zapisala vzgojiteljica Bernarda Koroša Pantović
iz dvojezičnega vrtca Prosenjakovci

Pinki és Ponki a világban levő 
boldogabb gyerekekért
A gyerekek a mi legnagyobb kincseink, és ezt mindenkinek 
tudomásul kell vennie. A világ minden gyerekének joga 
van a boldogsághoz, az oktatáshoz és a gyerekkor minden 
pillanatának megéléséhez.
Pont erre akart bennünket a két manó, Pinki és Ponki, akik 
az óvodában látogattak meg bennünket, figyelmeztetni. 
Hatalmas plakátot hoztak magukkal, amin láttuk az éhes, 
szomjas, bántalmazott gyerekek borzalmas képeit, és olyan 
gyerekekét, akik háborúban élnek. Pinki és Ponki pont olyan 
manók, akik ezeket a borzalmakat száműzni akarják. A 
plakáton túl egy varázsfenyőt hoztak szokatlan díszekkel és 
egy varázsfőzetet. A manókkal együtt kellett a „pinki ponki 

skarabada“ varázsszavakat kimondanunk. Eközben a manók 
egyike a szokatlan fenyődíszekbe a varázsfőzetet öntött, és a 
fenyőn levő díszek kékké, pirossá, zölddé és sárgává váltak.
A varázsszavak és a két manó segítségével minden rosszat 
el akartunk űzni, ami a gyerekekkel a világban történik. 
Reméljük, hogy sikerült, és hogy a 2016-os évben világszerte 
boldogabbak lesznek a gyerekek, mint eddig.

Írta: Bernarda Koroša Pantović óvónő
a Pártosfalvi Kétnyelvű Egység óvónője

Fordította: Rozgonyi Emőke

Rokoborec Daniel, šahistka Hana in ŠD  
Filovci najboljši v letu 2015
V Moravskih Toplicah so v Hotelu Livada sedemnajstič pri-
pravili slovesno razglasitev najboljših športnikov v letu 2015  
v Občini Moravske Toplice.
Uvodoma sta udeležence pozdravila Branko Recek, predse-
dnik občinske športne zveze in Slavko Škerlak, predsednik 
komisije za izbiro športnikov, ki so se v lanskem letu z do-
brimi rezultati znova izkazali. Komisija za izbor športnikov v 
občini opaža, da društva še vedno ne spremljajo v zadostni 
meri razpis za izbor športnikov  in  tako so  vsako leto  so po-
trebni kontakti s predstavniki društev pred samim izborom. 
Najboljšim športnikom je ob koncu  izrekel čestitke tudi 
župan Alojz Glavač, ki je govoril tudi o predvidenih spre-
membah o financiranju športa v prihodnje, ki niso ravno 
obetavne. Izjemno so po besedah župana ponosni na do-
sežke športnikov, kajti to pomeni promocijo občine po Slo-
veniji in velikokrat tudi v tujini. Zato je izrekel čestitke ne 
samo športnikom, ampak tudi trenerjem in predsednikom 
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športnih društev in ostalim, vključno s šolami in vrtci  za 
njihovo delo v minulem letu.  
Med športniki je bil v letu 2015  najboljši rokoborec  Daniel 
Kočar doma iz Fokovec  slovenski  reprezentant, ki je sode-
loval na prvih evropskih igrah v Bakuju.  
»Naslov  športnika leta mi veliko pomeni in mi je velika 
vzpodbuda za vnaprej. Najpomembnejše zame so bile 
prve  evropske igre v Bakuju, saj sem kot 19-letni mladinec 
nastopal za člansko reprezentanco. Škoda, da sem v uvo-
dnem nastopu utrpel poraz proti Norvežanu, ki je bil  tretji 
na EP in peti na olimpijskih igrah. Lani sem bil zmagovalec 
na mladinskem mednarodnem turnirju v Varaždinu in bil  
tudi državni članski prvak v kategoriji do 59 kg.  Med mo-
jimi željami je ob dobrih rezultatih v  športu dobiti redno  
zaposlitev, saj sem kot računalniški tehnik že več kot leto 
dni brezposeln in sem samo športnik.«  

Drugi  med športniki je  kikbokser Matej Hajduk, ki je tudi 
predsednik, trener in tekmovalec v Kicboxing klubu Mur-
ska Sobota in med tekmovalni uspehi pa sta lani izstopala  
zmaga v italijanskem Riminiju in drugo mesto v evrop-
skem pokalu v Karlovcu. Tretji je karateist  in nogometaš 
Sebastjan Koltai, ki je bil lani član karate ekipe v disciplini 
IKU, ki je bila moštveni svetovni prvak, drugi je bil še je na 
EP v tej zvrsti karateja.  
V ženski konkurenci je zbrala največ glasov šahistka Hana 
Nemec, doma iz Moravskih Toplic, dijakinja 2. letnika so-
boškega gimnazije, članica Šahovskega društva Radenska 
Pomgrad iz Murske Sobote:

»Vsekakor tega naslova športnice drugo leto zapored  nisem 
pričakovala, saj nisem osebno najbolj zadovoljna z moji-
mi rezultati v letu 2015. Meni je najbolj prijetno v spominu 
evropsko  mladinsko prvenstvo v Poreču, saj se redko ponudi 
priložnost, da zmoreš kriti stroške 14-dnevne tekme. To je bil 
zame izjemen dogodek. Osvojila pa sem lani bronasto me-
daljo na posamičnem državnem prvenstvu v pospešenem 
šahu in tudi dve nehvaležni četrti mesti sem osvojila.  Moja 
velika želja je da postanem FIDE  mojstrica  in  presežem  
rating 2200.« 
Druga  med predstavnicami nežnejšega spola je v občini   
hokejistka Petro Dervarič iz Tešanovec ,ki se je hokejske 
abecede učila v Hokejskim klubu Moravske Toplice, zdaj pa 
je članica HK Mladost v Zagrebu. Tretja  med športnicami  
je bila  igralka nogometa Kaja Horvat iz Martjanec, ki je 
članica slovenske reprezentance U – 17, in je v prvi slovenski 
ligi igrala za ŽNK Teleing Pomurje, zdaj pa igra ŽNK Maribor.  
Med športnimi društvi je zbralo največ glasov Športno 
društvo Filovci, ki je z ekipo malega nogometa v Piranu 
osvojilo naslov državnega podprvaka v malem nogometu 
in imelo na evropskem prvenstvu dva reprezentanta. Z na-
slovom športne ekipe leta  je bil izjemno zadovoljen, Marjan 
Lenarčič predsednik ŠD Filovci:
«Ni običajno, da je mali nogomet med športnimi društvi s 
tako raznoliko dejavnostjo prvi v tako športno razviti obči-
ni. Samo tekmovanje v občinski ligi malega nogometa in 
prvo mesto res ne pomeni dosti, a v ligi smo  že 50 tekem 
nepremagani. Predlani smo bili deveti na državnem prven-
stvu rekreativnih ekip v malem nogometu in to smo hoteli v 
letu 2015 nadgraditi. Malo nam je zmanjkalo športne sreče, 
saj smo bili v Piranu na državnem prvenstvu po kazenskih 
strelih z Videmčani šele drugi. Letos želimo biti prvaki v 
malem nogometu, saj imamo dva reprezentanta, Kristjana 
Kulčarja in Mateja Rogača, ki sta tudi med kandidati za EP 
na Madžarskem. Naši igralci so iz domačega kraja in vedno 
več nas je.«
Drugo je bilo  Športno  društvo Bogojina, ki je bilo v jeseni 
najboljše v 1. MNZ Murska Sobota, pripravili pa so tudi dru-
žinski kolesarski maraton in prvi športni tabor za otroke.  
Tretje med športnimi ekipami je Športno društvo Čarda iz 
Martjanec, ki združuje 150 nogometašev od 5.do 55. leta.  
Njihov sloves pa se vse bolj širi z odmevno Poletno šolo no-
gometa, članska ekipa  pa nastopa v 3. SNL, vzhod. 
Priznanje za zaslužnega športnega delavca je dobil Zoltan 
Cipot iz Bogojine, ki je bil predsednik ŠD Bogojina od leta 
1994 do 2012, in je v društvu pustil veliko življenjske ener-
gije in truda, kar njegovi nasledniki spoštujejo in njegovo 
delo nadaljujejo. Plaketo za dolgoletno delovanje, 35 let,  je 
dobil Klub malega nogometa Noršinci, ki je bil v svojem 
času delovanj tudi prvak pomurske  veteranske lige v malem 
nogometu. 
V Moravskih Toplicah niso pozabili na mlade perspektiv-
ne športnike in priznanja so dobili: Timotej Ilić (športna 
gimnastika in akrobatika), Denis Kočar (rokoborba), Luka 
Norčič (namizni tenis) in Filip Bencik (hokej na travi). Med 
perspektivnimi športnicami so dobili priznanja: Amadeja 
Ilić (športna gimnastika), Zala Balaško (atletika), Lara Erniša 
(športna gimnastika) in Sara Nemet (nogomet)
Šport se začne in pogosto tudi utrjuje v izobraževalnem 
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sistemu zato so dobili priznanja tudi DOŠ Bogojina, OŠ Bo-
gojina, OŠ Fokovci, vrtci Občine Moravske Toplice. Niso pa 
pozabili na Društvo upokojencev Občine Moravske Toplice, 
ki združuje 700 članov, ki v športnih  akcijah sodelujejo v 28 
krajih na območju občine Tonček Gider 

Članice Moravskih Toplic super 
finalistke Hrvaško-slovenske lige
Članice HK Moravske Toplice so tudi v sezoni 2015/16 tek-
movale v hrvaško-slovenski ligi in ponovno zaznamovale 
omenjeno prvenstvo kot pomemben kandidat za najvišje 
naslove. Po rednem delu so naše tekmovalke zasedle tretje 
mesto in kot najboljši tuji klub imele pravico igranja v super 
finalu, ki se tradicionalno igra v Sloveniji. Vse ostale tekme 
se namreč odigrajo v Zagrebu ali v Zelini, ki je v zadnjem 
obdobju najmočnejši hokejski center na Hrvaškem.

Letošnji super finale se je odigral v Zeleni dvorani v Pucon-
cih, nasproti našim igralkam pa se je postavila ena najmoč-
nejših ekip v tem delu Evrope, ekipa Mladosti iz Zagreba. 
Finale je imel še poseben naboj, saj v dvoranskem prvenstvo 
za hrvaške prvakinje nastopa najboljša slovenska igralka Pe-
tra Dervarič iz Tešanovcev. Prav Petra je bila prvo ime finala, 
katerega so po pričakovanju dobile favorizirane igralke Mla-
dosti, saj je dosegla kar pet zadetkov. Končni rezultat je bil 
9:3, igralke Moravskih Toplic pa lahko žalujejo za zgrešenim 
kazenskim strelom in za številnimi neizkoriščenimi prilo-
žnostmi. A kljub temu so v klubu z prikazanim zadovoljni in 
kot kaže se bo klub prihodnje leto prvič udeležil evropskega 
dvoranskega pokala kategorije Challenge. Jože Črnko

Hokejisti na ‘’Mikloševon senje’’
Hokejisti Moravskih Toplic so se v skladu z tradicijo tudi le-
tos udeležili  Mikavževega sejma v centru Murska Sobote, 
kjer imajo na tradicionalni lokaciji že četrto leto promocijsko 
stojnico. Osnovna dejavnost na sejmu je promocija hokeja na 
travi in njihovega kluba, letos pa so poskrbeli tudi za promoci-
jo Zveze za hokej na travi Slovenije.  Kot se za sejem spodobi, 
so tudi letos imeli na razpolago odlično kuhano vino, pa čaj z 
medom in limono, medico in še kaj, pridne mamice otrok pa 
so poskrbele, da s štanta ni nihče odšel s praznim trebuhom. 
Vsa ponudba je slonela na prostovoljnih prispevkih, vsem pa 
je bilo najvažnejše, da so obiskovalci s stojnice odhajali zado-
voljni. In teh ni bilo malo. Po besedah hokejskih aktivistov je 
letošnji obisk presegel vsa pričakovanja in že sedaj se veselijo 
prihodnjega leta, ko bo na ‘’Mikloševon senji’’ spet z hokej-
skega štanta dišalo po dobrotah.

Jože Črnko

Kranjec in Lazar delegata na evropskem 
pokalu
Tretji februarski vikend je v Zeleni dvorani v Puconcih 
potekal evropski klubski pokal kategorije Challenge, z Tri-
glavom Predanovci kot tekmovalnim klubom iz Slovenije.  
Na takem tekmovanju morajo nacionalne hokejske zveze 
določiti dva domača delegata, ki sta prisotna na tekmah 
kot zapisničarja ali časomerilca. In letos je Zveza za hokej 
na travi izbrala za to delo Jožeta Kranjca (rojenega v Teša-
novcih) in Marka Lazarja iz Moravskih Toplic. Oba sta svoje 
dolžnosti opravila odlično, takšna prireditev pa jima daje 
možnost, da se kot delegata pojavljata tudi na drugih tek-
mah evropskega pokala, kot nevtralna delegata. Omenjena 
sta tudi člana HK Moravske Toplice, kjer so zelo ponosni na 
njuno opravljeno delo. Prve izkušnje na tem področju pa 
sta dobila v domačem prvenstvu, kjer prav tako opravljata 
delo delegata.

Jože Črnko 
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Jože Kranjec (levo) in Marko Lazar v vlogi delegatov na  
evropskem turnirju

Članice Moravskih Toplic med polčasom tekme z Mladostjo, kjer 
trener Aleš Zadravec skuša podati čim več navodil

Posnetek z tekme super finala članic Moravskih Toplic in Mladosti
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V največji donaciji v slovenskem 
nogometu novi dresi tudi za Športno 
društvo Bogojina
V sklopu akcije »Spravimo otroke z ulice« je največji evrop-
ski tekstilni trgovec, nemški KiK Textilien, več slovenskim 
klubom podaril nogometne drese za vse starosti. Dresi, ki 
obsegajo zgornji in spodnji del, nogavice in športno torbo, 
so iz clima cool materiala.
Donacijo je prejelo okoli 10 klubov v Pomurju, eden izmed 
prejemnikov pa je tudi Športno društvo Bogojina, ki je tako 
opremila 3 selekcije in veterane. V četrtek, 14.1.2016 sta 
jim športne komplete izročila generalni vodja prodaje Kik 
Textilien, Ante Rimac in direktorica PlasmaN grupe, Nataša 
Đuričić.
V Športnem društvu Bogojina so veseli, da so bili del te ak-
cije, in se ob tej priložnosti zahvaljujejo KiK-u za donacijo 
dresov in mu čestitamo za zanimivo tržno potezo.
Hvala za objavo in lep pozdrav.

Tomaž Gregorec
sekretar ŠD Bogojina

NK Rotunda z novimi dresi
V sklopu akcije “Spravimo otroke z ulice!” je največji evropski 
tekstilni trgovec, nemški KiK Textilien Slovenskim klubom 
prvič podaril nogometne drese za vse starosti. Kik je opremo 
podaril tudi več pomurskim klubom, med njimi tudi špor-
tnemu društvu NK Rotunda iz Sela. 

KiK Textilien je nemška tekstilna veriga in številka ena v 
Evropi, ter eno od najhitreje rastočih podjetij na tem podro-
čju. Prva prodajalna je bila odprta leta 1994. v Düsseldorfu v 
Nemčiji, danes pa KiK posluje v več kot 3260 poslovalnicah 
v Nemčiji, Avstriji, na Češkem, v Sloveniji, na Hrvaškem, na 
Poljskem in Slovaškem, ter zaposluje skoraj 22.000 delavcev. 
To podjetje s sedežem v nemškem Bönenu, ustvarja letni 
promet v znesku več kot 1,75 milijarde evrov.

Anja Vučkič

Pustno rajanje na prostem v Moravskih 
Toplicah

V središču Moravskih Toplic je TIC Moravske Toplice priredil 
radoživo pustno zabavo. Plesalke animatorke Plesne šole 
Urška so zbrane maškare naučile novih plesnih koreografij, 
med plesom mask pa je komisija ocenjevala in nagradila 
najizvirnejše in najzabavnejše pustne šeme. TIC Moravske 
Toplice je skupaj s sponzorji, ki so prispevali praktične na-
grade, obdaril zanimive maske. Za kulinarično popestritev 
so poskrbeli člani različnih društev iz občine, ki so na stoj-
nicah ponujali različne domače dobrote (pecivo in pogače, 
langaši, pajani krüj, kruh z zaseko in ocvirki ter kuhano vino). 
Vse najmlajše je TIC Moravske Toplice še brezplačno po-
gostil s krofi in čajem. Generalni sponzor prireditve je bila 
Občina Moravske Toplice, ki je prispevala tudi denarne na-
grade. 

Regratove lučke
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Karte (KTD Tešanovci)
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Ponudniki na stojnicah: 
Mladinsko društvo Tešanovci
Vinogradniško-sadjarsko društvo Filovci in Kulturno-turi-
stično društvo Filovci
Krajevna skupnost Krnci
TIC Moravske Toplice 

Nagrajene skupinske maske (denarne in praktične nagra-
de): 
1. Regratove lučke (skupina deklet iz Kuzme)
2. Karte (KTD Tešanovci)
3. Drakule (družina Kocet iz Kobilja)
4. Gusarji (družina Zaman iz Kobilja)
5. Hobotnice (družina Šebjanič iz M. Toplic)
6. Sončnice (družina Lajh z M. Toplic)
7. Zapornice (prijateljice iz občine Moravske Toplice)

TIC Moravske Toplice 

TIC -ova stran

Sončnice (družina Lajh z M. Toplic)

Zapornice (prijateljice iz občine Moravske Toplice)

Na razstavnem prostoru Pomurja se je TIC Moravske 
Toplice na sejmu Natour Alpe Adria na ljubljanskem 
Gospodarskem razstavišču predstavil skupaj s po-
drazstavljavci, ki jih je povabil k sodelovanju (Pose-
stvo Podlipje, Turistična kmetija Puhan, Panonska 
vas d.o.o.).
Poleg TIC Moravske Toplice so se na pomurskem raz-
stavnem prostoru predstavljali naslednji turistični 
ponudniki: Zavod za turizem in šport Radenci, Hotel 
Diana, Hotel Zvezda, Turistična agencija Klas - AP 
MS d.d..

TIC Moravske Toplice 

TIC Moravske Toplice z lokalnimi ponudniki na sejmu Natour Alpe Adria v 
Ljubljani

TIM TIC Moravske Toplice tokrat kot pingvini Barvitih mask ni primanjkovalo
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PROSTI ČAS

PRAVILNA REŠITEV GESLA NAGRADNE KRIŽANKE 142. ŠTEVILKE LIPNICE:  SVETA NOČ JASLICE
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence, ki prejmejo nagrade pokrovitelja:  
Gostilna Marič Sebeborci 
1. EMIL HORVAT, SELO 105,9207 PROSENJAKOVCI; 2. ŠTEFKA CASAR, VRTNA ULICA 3, 9000 MURSKA SOBOTA; 
3. VERICA TÖRÖK, FOKOVCI 16, 9208 FOKOVCI

NAGRADNA KRIŽANKA: KRATOCHWILL GOSTILNA IN PIVNICA M. SOBOTA

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

Geslo križanke , ime in priimek ter naslov pošljite na dopisnici do torka, 10. aprila  
2016 na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, 
s pripisom nagradna križanka
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Z 20 
PLOSKVA-

MI

KLUN - slovenski radijec (Boštjan)
OKTANA - mrzlica na vsak osmi dan
VIST - kartaška igra za 4 igralce
SITKA - kost na vrhu nosne votline
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KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI MORAVSKE TOPLICE
Pripravlja: TIC Moravske Toplice, www.moravske-toplice.com

Naziv prireditve Opis prireditve Kraj izvajanja Datum Organizator Informacije
Ustvarjalne rokodelske 
delavnice za otroke 

Rokodelske delavnice za otroke pred 
velikonočno razstavo. 

Martjanci, 
vaški dom 

V marcu ob ponedeljkih, 
17.00-19.00 TD Martin Martjanci irena.nemes@gmail.com

041 747 484

Ustvarjalne rokodelske  
delavnice za odrasle 

Ustvarjalne delavnice ob ponedeljkih so 
dopolnili z delavnicami s šivanjem ob 
sredah med 14. in 17. uro. 

Martjanci, 
vaški dom 

Ponedeljki, jan – jun, 
ob 18.00. Delavnice s 
šivanjem srede, 14.00

TD Martin Martjanci irena.nemes@gmail.com
041 747 484

Ocenjevanje vina Vsakoletno ocenjevanje vina. Filovci,
vaški dom 

3. 3. 2016,
14.00 VSD Filovci Alojz Berden

041 733 946

Potopisno predavanje: 
S kolesom v Grčijo

Kolesarski popotnik Peter Osterveršnik 
predstavi lokalne prebivalce, ki jih sreča 
ob poti. 

M. Toplice, gasilski 
dom 

4. 3. 2016, 
18.00 

KS Moravske Toplice in
TIC M. Toplice

Cveta Davidovski 
031 702 540

Shamballa – 3D 
glasbena meditacija 

3D glasbeno srečanje in zvočna kopel z 
glasbeno meditacijo. 20€, 15€ na osebo, če 
prideta dva. 

M. Toplice, 
Studio Tamara 5. 3. 2016, 19.00 Studio Tamara 

Prijave obvezne na: 
info@shamballa.si ali 
tamara@studio-tamara.com

13. Pohod po Sladki poti Vsakoletni pohod ob dnevu žena v dolžini 
približno 13 km. 

Ratkovci, 
start pred gasilskim 
domom 

6. 3. 2016, 
start ob 10.00, 
zbiranje od 9.00 dalje 

Mikrotur. grozd Sladka 
pot, PGD Ratkovci, 
Medičarstvo Jožica 
Celec

02 544 12 39, 
041 941 175

Velikonočna razstava – 
Vuzen nekoč in danes Razstava velikonočnih izdelkov. Sebeborci, muzej pri 

vaškem domu 
12. 3. 2016 in 13. 3. 2016,
10.00-19.00 

DKTŠ Žlaki Sebeborci 
in KS Sebeborci 

Majda Andrejek
031 555 474

BABABAL – Dan žena in 
praznik mater 

Kulturni program: nastopila bodo »naša 
deca« (pesmi, folklorni plesi). 

Tešanovci, 
gasilski dom

13. 3. 2016, 
14.00 KTD Tešanovci Franc Vitez

041 423 321 

Proslava ob dnevu žena Prireditev ob prazniku žena s kulturnim 
programom. Sebeborci, vaški dom 13. 3. 2016, 

14.00 
DKTŠ Žlaki Sebeborci 
in KS Sebeborci

Majda Andrejek
031 555 474

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

13. 3. 2016,
15.00

TD Martin Martjanci  
in KS Martjanci

irena.nemes@gmail.com
041 747 484

Pozdrav pomladi Razstava velikonočnih izdelkov s 
spomladansko motiviko. 

Martjanci, 
vaški dom 

19. 3. in 20. 3. 2016,
10.00-17.00 TD Martin Martjanci irena.nemes@gmail.com

041 747 484

Memorial Marije Vild Pohod na relaciji Bukovniško jezero – M. 
Toplice. 

Bukoviško jezero, 
start pri zgradbi pod 
nasipom 

19. 3. 2016,
8.30

PD Mura Murska 
Sobota 

Franc Donša
041 854 058 

Prireditev 
ob prazniku 
žena in mater

Prireditev s kulturnim programom,
pogostitvijo in družabnim srečanjem.

Filovci, 
kulturna dvorana 19. 3.  2016, KTD Filovci Andreja Trajbarič

051 220 044

Velikonočna razstava Razstava velikonočnih aranžmajev, remenic 
in vezenin. 

Prosenjakovci, 
star gasilski dom 

20. 3. 2016,
10.00-18.00

Rokodelsko društvo 
Vrtnica 

Suzana Malačič
031 460 015

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

osnovna šola  
22. 3. 2016,
17.00 OŠ Bogojina 02 547 90 81

Velikonočni sejem v 
Moravskih Toplicah  

Sejem z izdelki domačih obrti na temo 
velike noči. 

Moravske Toplice, 
center 

24. 3. -25. 3. 2016 
(15.00), 26. 3. 2016 (9.00). TIC Moravske Toplice TIC M. Toplice

www.moravske-toplice.com

12. Velikonočni pohod Pohodnik prejme izdelek društva, malico ter 
topel obrok. Dolžina poti: 7-8 km.

Fokovci,  
start pred gasilskim 
domom 

28. 3. 2016, 
10.00

KTD  CEKER
Fokovci 

Kornelija Kianec 
041 964 699
davorin.kianec@siol.net

Občinska očiščevalna 
akcija 

Vabimo vse občane, prostovoljce, društva, 
podjetja in javne ustanove, da pristopite k 
očiščevalni akciji. 

Po naseljih v občini 
Moravske Toplice 

2. 4. 2016,
8.00

Občina Moravske 
Toplice,
Čista narava 

Majda Lipič Prosič, 02 538 15 12
Andrej Števančec, 041 803 793 

Odprtje poletne riviere 
v Termah 3000 Odprtje zunanjih bazenov in toboganov. M. Toplice, 

bazenski kompleks 22. 4. 2016 Terme 3000 Terme 3000, info@
terme3000.si

Pohod po nekdanjih 
šolskih poteh Pohod za učence in njihove sorodnike. Fokovci in okolica, 

start pri OŠ 23. 4. 2016 OŠ Fokovci 041 798 722
Suzana Deutsch

5. Jurjev pohod Pohod po pokrajini narodnostno mešanega 
območja v občini. 

Središče, start pri 
gasilskem domu 

24. 4 .2016, 
8.30

KUD Antal Ferenc 
Središče

Silvija Šanca
051 360863

Prvomajska tržnica Pestra ponudba izdelkov domačih obrti na 
stojnicah. M. Toplice 25. 4. - 2. 5. 2016, med 

14.00 in 18.00 TIC Moravske Toplice TIC Moravske Toplice
02 538 15 20 

Kresovanje in 
postavitev mlaja 

Tradicionalno kresovanje v Moravskih 
Toplicah. M. Toplice 30. 4. 2016 KS MT in Terme 3000 gabriela.feher@terme3000.si

Postavljanje mlaja na 
meji 

Srečanje vaščanov iz Središča in vaščanov 
Magyarszombatfa. 

Središče, 
na meji 30. 4. 2016 KUD Antal Ferenc 

Središče
Silvija Šanca
051 360863

Kresovanje v Filovcih Družabno kulturna prireditev. Filovci, 
ŠRC 30. 4. 2016 KS Filovci Andrej Baligač

051 322 252 

Marec 2016

April 2016


