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AKTUALNO

Urednikov kotiček
Lep pozdrav, spoštovane in spoštovani bralci 
Lipnice!
Vem,  da za vas pomladanski dnevi preprosto po-
menijo le delo in vlaganje, da bomo lahko jeseni 
želi plodove na njivah, sadovnjakih, vinogradih, 
vrtovih nenazadnje.  Pa vseeno upam, da si naj-
dete tudi čas za prelistanje nove številke Lipnice, 
ki tudi tokrat prinaša kar pestro vsebino. Doga-
janj nikoli ne zmanjka,  k sreči pa imamo pridne 
sodelavce, ki jih ujamejo v oko kamere, zapišejo 
nekaj stavkov o njih tako, da jih lahko prelijemo 
na strani Lipnice. Opozorim naj vas na majsko 
akcijo zbiranja kosovnih in nevarnih odpadkov. 

Vaš v.d. urednik Boris Cipot

Spoštovani  občanke in občani
Kar nekaj časa je že poteklo 
od mojega zadnjega pisanja 
o stanju v občini in družbi 
nasploh v tem našem glasi-
lu. Krepko smo že zakoraka-
li v mesec april in pomladni 
čas. Zato je prav , da najprej 
nekaj svojih razmišljanj  na-
menim zadevam v občini 
Moravske Toplice. V občinski 
upravi je izdelan Zaključni 
račun proračuna za leto 
2015, ki ga bo obravnaval ob-

činski svet na aprilski seji. Ta izjemno obsežen dokument, ki 
obsega preko 300 strani, je vsebinski, statistični in finančni 
odraz delovanja občine v preteklem letu. Seveda pa odraža 
finančne podatke o vseh investicijah in o vseh posrednih in 
neposrednih uporabnikih proračuna. Iz proračuna občine fi-
nanciramo delo občinske uprave, delovanje občinskega sve-
ta, odborov in komisij. Delovanje 27 krajevnih skupnosti, de-
lovanje gasilske zveze in 27 prostovoljnih gasilskih društev s 
sredstvi za operativno delovanje in opremljanje kot obvezno 
po zakonu. Financiramo pa preko razpisov tudi Občinsko 
športno zvezo in športna društva. Poleg teh se preko občin-
ski razpisov financira delovanje vseh drugih društev, kot so 
kulturna, turistična in druga. Vseh društev, ki delujejo v ob-
čini je preko sedemdeset. Iz proračuna moramo neposredno 
financirati tudi Vrtce občine Moravske Toplice, tri osnovne 
šole, Medobčinsko inšpekcijo in redarstvo in TIC. Prav tako je 
neposredni proračunski uporabnik Javno podjetje Čista na-
rava, ki skrbi za zimsko in letno vzdrževanje naših občinskih 
cest in javnih poti, vzdržuje in upravlja naše kanalizacijske 
sisteme in čistilne naprave, vodovode, javne površine, javno 
razsvetljavo in druge komunalne naprave. Natančne številke 
o proračunu lahko najdete tudi na spletni strani občine. V 
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Popravek napačnega zapisa v Lipnici številka 
143
V prispevku na 2. strani navedene številke  pod naslovom »Urednikov 
kotiček« je v zadnjem odstavku tudi naslednji stavek:
»Morda so tudi zato svetniki na zadnji seji sprejeli sklep o tem, da se 
razpolovi število izvodov Lipnice na leto, torej iz dosedanjih 11 na 6.«
V tem stavku je navedena napačna trditev, in sicer ta, da je bil sprejet 
sklep, da se razpolovi število izvodov iz dosedanjih 11 na 6.  
Svetniki s sklepom nismo spremenili števila izvodov Lipnice. Odlok 
o izdajanju javnega glasila Občine Moravske Toplice je že pred spre-
membo določal, da glasilo izhaja praviloma šestkrat letno. Sprejet je 
bil sklep, da se črta beseda »praviloma«.  Prav tako še naprej ostaja do-
ločilo, da lahko glasilo izide tudi kot izredna številka ali dvojna številka.  
Prej omenjeni odlok ni določal, da glasilo izhaja enajstkrat letno.

Dušan Grof

proračunu za leto 2015, ki znaša 6,9 milijonov evrov pa še 
vedno zmoremo preko 30% namenjati investicijam. To je ob 
nerazumnem odnosu vlade do problematike financiranja 
občin in podeželja še vedno izjemen podatek. Žal pa se bo 
ta številka zniževala, saj občine ob takem financiranju ne 
moremo dolgo vzdržati. Tudi  razpisov za črpanje sredstev 
evropskih skladov ni že tretje leto zapored. Vlada se ne za-
veda, da v občinah ne živimo le občanke in občani, temveč 
tudi državljani in davkoplačevalci. Kot taki imamo tudi pri-
čakovanja in zahteve ter potrebe glede delovanja države v 
lokalnem okolju. Premalo skrbi se namenja demografskemu 
izumiranju podeželja. To je posledica še vedno slabe komu-
nalne infrastrukture in s tem povezanim pogojem dela in 
življenja vseh prebivalcev. Velik problem je tudi ekonomsko 
poslovno okolje v državi, visoki stroški dela, visoki davki in 
prispevki, kompliciran in neučinkovit birokratski sistem. Vse 
to odganja tuje investitorje, maloštevilni domači pa tudi se-
lijo proizvodnjo in storitve v ugodnejše države v naši bližini. 
Ob tem se v zadnjih letih izseljuje najboljši del populacije, 
ki išče prvo zaposlitev. Takih  je bilo samo lani sedem tisoč. 
Ob podatku, da se letno rodi okrog 15 tisoč otrok si lahko 
predstavljamo,  kaj to v prihodnosti pomeni za našo državo. 
Upam, da mi ne zamerite teh kritičnih misli saj nas morajo 
vse skupaj zelo skrbeti. Hočem prikazati v kakšnih pogojih 
deluje tudi občina Moravske Toplice. Seveda pa se mi kot 
občina ne moremo ozirati samo na razmere v državi. Zato 
tudi sproti optimiziramo svoje delovanje in razmeram pri-
lagajamo tudi proračunske odhodke in investicije iz občin-
skega proračuna. Tako vedno znova zahtevam od vseh pro-
računskih porabnikov racionalno delovanje in prilagoditve 
finančnim razmeram v državi. Vsi ti naši subjekti delujejo 
finančno gledano pozitivno.
Februarja letos smo podpisali z državo pogodbo o brez-
plačnem prenosu prostorov Prehodnega doma za tujce v 
Prosenjakovcih, ki ga je uporabljala policija. Ocenjena vre-
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7. Poročilo nadzornega odbora o opravljenem nadzoru 
poslovanja KS Martjanci za leto 2014

8. Poročilo nadzornega odbora o opravljenem nadzoru 
poslovanja OŠ Bogojina za leto 2014

9. Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja zavoda Vrtci 
občine Moravske Toplice v letu 2015

10. Predlog soglasja k oblikovanju oddelka v javnem vzgoj-
no-izobraževalnem zavodu Vrtci občine Moravske To-
plice

11. Imenovanje člana sveta območne izpostave JSKD
12. Pobude, mnenja, vprašanja in odgovori
13. Razno: Informacija o prenosu lastništva bivšega preho-

dnega doma Prosenjakovci na Občino Moravske Toplice.
Predlagan dnevni red je občinski svet soglasno sprejel.

Občinski svet Občine Moravske Toplice je sprejel predlagan 
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja v Občini Moravske Toplice za programsko obdobje 
2016-2020 in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o izdajanju javnega glasila Občine Moravske Toplice.
Občinski svet je sprejel sklep o dopolnitvi načrta razpolaga-
nja z zemljišči Občine Moravske Toplice za leto 2015 in 2016 
in sklep o dopolnitvi načrta pridobivanja nepremičnega 
premoženja za leto 2015 in 2016. V program pridobivanja se 
uvrščajo zemljišča, ki jih Občina Moravske Toplice potrebuje 
za potrebe ureditve lastništva obstoječih kategoriziranih 
cest in javnih poti ter parkirišča za potrebe pokopališča, 
za širitev nogometnega igrišča ter izvedbo načrtovanega 
projekta v Prosenjakovcih.  
Občinski svet je sprejel sklep, s katerim se v Načrt razvojnih 
programov Občine Moravske Toplice 2015-2019 uvrsti nov 
projekt: »OB078-16-00001 Odprto širokopasovno omrežje 
občine Moravske Toplice«. Temeljni razlog za sprejem sklepa 
je razvoj odprtega širokopasovnega omrežja (OŠO) v obči-
ni Moravske Toplice oziroma izdelava investicijske doku-
mentacije – Načrt razvoja OŠO občine Moravske Toplice, ki 
predstavlja strokovno – metodološko podlago, da se občina 
skupaj s sosednjimi občinami poveže v projektni konzorcij, 
ki se lahko v letu 2016 neposredno vključi v slovenski projekt 
izgradnje odprtega širokopasovnega omrežja na podeželju 
(projekt RuNe), ki bo v celoti financiran iz zasebnih sredstev 
(EFSI – Evropski sklad za strateške investicije), ali pa bo po 

dnost je nekaj čez dvesto enajst tisoč evrov. Pogoj pa je, da 
se uporablja za nepridobitno dejavnost. Tukaj začenjamo 
projekt ekološko- socialnega kmetijstva s podobnimi dejav-
nostmi. Preko javnih del je zaposlenih 5 ljudi iz kategorije 
težje zaposljivih. To so nova delovna mesta, ki jih bo več in 
bodo trajnejša, če bo projekt uspešen. To je izjemna prido-
bitev za ta naš obmejni del občine, zato sem hvaležen vsem, 
ki so pomagali pri tem večletnem naporu. 
Izgrajeni sistemi pomurskega vodovoda Sistema B počasi 
priključujejo nove uporabnike tudi v naši občini. Hkrati pa je 
čedalje bolj problematično dogovarjanje o ceni vodooskrbe.  
Nekateri hočejo pri tem ugodnejšo pozicijo za svoje občine 
glede cene. Naj povem, da mi zahtevamo enotno ceno v vseh 
dvanajstih občinah in skupnega upravljavca. Taki so tudi cilji 
evropske kohezijske politike in temu je bil tudi namenjen 
model financiranja. Namenoma ne bom povedal, za kate-
re občine gre, ker še vedno verjamem v razum in dogovor, 
čeprav smo imeli že mnogo sestankov na to temo. V prime-
ru soliranja nekaterih obstaja veliko tveganje za vračanje 
sredstev evropskega kohezijskega sklada. Upam da do tega 
najslabšega scenarija ne bo prišlo.
Pred nami so že prvomajski prazniki. Odcvetele so češnje in 
kmetje so že posadili koruzo, naše pridne gospodinje pa tudi 
urejajo vrtove. Upajmo, da bo narava letos usmiljena z uj-
mami, da bomo deležni sadov tega, kar smo sejali. Mladi, ki 
zaključujejo osnovnošolsko in srednješolsko šolanje, so se že 
odločili za nadaljnjo pot izobraževanja. Upam, da so izbrali  
poklice, kjer bodo srečni in uspešni, predvsem pa zaposljivi. 
Spoštovane občanke in občani, bralci Lipnice. Zahvaljujem 
se vsem , ki nas podpirate, ki tako ali drugače pomagate 
ustvarjati življenje in delo v naši občini. Želim vam prijetne 
prvomajske praznike in vse dobro.

 Alojz Glavač-župan 

Iz 11. seje Občinskega sveta
11. redno sejo Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, ki 
je bila v torek 1.03.2016 je vodil podžupan Dušan Grof, ki je 
pozdravil vse prisotne in predstavil dnevni red, posredovan 
z vabilom:
1. Potrditev zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Ob-

čine Moravske Toplice
2. Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja 

kmetijstva in podeželja v Občini Moravske Toplice za pro-
gramsko obdobje 2016-2020 – II. obravnava

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

4. Predlog sklepa o dopolnitvi načrta razpolaganja z ze-
mljišči Občine Moravske Toplice za leto 2015 in 2016 in 
sklepa o dopolnitvi načrta pridobivanja nepremičnega 
premoženja za leto 2015 in 2016

5. Predlog sklepa o dopolnitvi Načrta razvojnih programov 
Občine Moravske Toplice 2015-2019

6. Predlog soglasja k določitvi cene storitve pomoč druži-
ni na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve 
pomoč družini na domu 
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potrebi kandidiral za pridobitev sofinanciranja iz javnih ne-
povratnih sredstev (strukturnih skladov).
V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen 
socialno varstvenih storitev je Dom starejših Rakičana na 
predpisanih obrazcih posredoval elemente za oblikovanje 
cen socialno varstvenih storitev ter predlog cene storitve 
pomoč družini na domu za leto 2016. Dom starejših Rakičan 
predlaga ekonomsko ceno za pomoč na domu v višini 16,30 
EUR na efektivno uro; subvencijo občine v višini 9,12 EUR 
na efektivno uro in ceno za uporabnika v višini 6,17 EUR 
na efektivno uro. Cena za uporabnika na osnovi soglasja k 
določitvi cene iz leta 2015 znaša 4,99 EUR. Do razlike prihaja 
zaradi subvencije iz proračuna RS za javna dela, ki je znašala 
2,19 EUR, po sedanjem predlogu pa znaša 1,01 EUR. Občinski 
svet je sprejel predlagano soglasje k določitvi cene storitve 
pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene 
storitve pomoč družini na domu. 
Občinski svet Občine Moravske Toplice se je seznanil s poro-
čilom nadzornega odbora o opravljenem nadzoru poslova-
nja Krajevne skupnosti Martjanci in Osnovne šole Bogojina 
za leto 2014. 
Občina Moravske Toplice je na osnovi sklepa občinskega 
sveta Občine Moravske Toplice, naročila notranje revidiranje 
poslovanja javnega zavoda Vrtci občine Moravske Toplice 
za poslovno leto 2015. Notranjo revizijo poslovanja zavoda 
Vrtci občine Moravske Toplice je izvedla družba AUDIT- IN 
d.o.o. Ljubljana, PE Murska Sobota.  
Občinski svet je obravnaval revizijsko poročilo in po obrav-
navi sprejel naslednje sklepe:

1. Občinski svet Občine Moravske Toplice se je seznanil s 
revizijskim poročilom o pravilnosti poslovanja zavoda 
Vrtci občine Moravske Toplice v letu 2015. 

2. Občinski svet Občine Moravske Toplice se strinja  z ugo-
tovitvami  in priporočili revizorjev, in predlaga: 
• da zavod Vrtci občine Moravske Toplice v sodelovanju 

z občinsko upravo Občine Moravske Toplice, na podla-
gi prejetih vlog staršev za vpis otroka v vrtec, pripravi 
predlog oblikovanja oddelkov in predlog sistemizacije 
delovnih mest. Končen predlog pa oblikuje vrtec na 
podlagi prejetih podpisanih pogodb o medsebojnih 
pravicah in obveznostih staršev in vrtca.

•  da zavod Vrtci občine Moravske Toplice uporabi fle-
ksibilni normativ za tiste enote in oddelke vrtca, kjer 
bo to potrebno glede na vpisano število otrok za po-
samezno šolsko leto. Vrtec zaprosi sklep o povečanem 
normativu občino ustanoviteljico pred začetkom šol-
skega leta, če se pojavi potreba pa tudi med šolskim 
letom.

• da zavod Vrtci občine Moravske Toplice sistemizira 
delovno mesto računovodja in se z OŠ Bogojina in 
OŠ Fokovci dogovori o skupni finančno-računovodski 
službi, kar pa ne sme poslabšati pravic že zaposlenih.

• da zavod Vrtci občine Moravske Toplice najmanj en-
krat letno objavi javni vpis otrok novincev.

Občinski svet Občine Moravske Toplice je na 1. izredni seji 
9.10.2015, sprejel sklep, s katerim je Občina Moravske To-
plice podala soglasje javnemu zavodu Vrtci občine Mora-
vske Toplice, da cel oddelek otrok 1-3 let v enoti Martjanci 

s 01.10.2015 preoblikuje v polovični oddelek. Ravnateljica 
Vrtcev občine Moravske Toplice je 18.02.2016 posredovala 
prošnjo za spremembo polovičnega oddelka v cel oddelek. 
Glede na dodaten vpis otrok v ta oddelek, prosi za preobli-
kovanje oddelka 1-3 let v cel oddelek od 01.04.2016 naprej. 
Glede na navedeno je občinski svet podal soglasje k preo-
blikovanju polovičnega oddelka v cel oddelek.
Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja je 
pozvala društva, zveze kulturnih društev in posameznike s 
področja kulturnih dejavnosti, ki delujejo na območju obči-
ne Moravske Toplice, da predlagajo kandidate za člana sveta 
območne izpostave Javnega sklada  RS za kulturne dejav-
nosti. Svet območne izpostave JSKD Murska Sobota šteje 14 
članov, od katerih je 1 član iz občine Moravske Toplice. 
Komisija je prejela le 1 predlog. Občinski svet je sprejel sklep, 
da predlaga Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti, da 
za člana sveta območne izpostave JSKD Murska Sobota ime-
nuje: JANJO BÜRMEN, Bogojina.  
Občinski svet je bil na seji seznanjen, da sta Občina Mo-
ravske Toplice in Vlada RS podpisali Pogodbo o brezplač-
nem prenosu državnega premoženja. Predmet pogodbe 
so objekti in pripadajoče zemljišče bivšega Prehodnega 
doma za tujce na naslovu Prosenjakovci 67c. Območje 
zajema parc. št. 617, 618, 619, 620, 654, 655, 656, 657 in 
658, vse k.o. Prosenjakovci. Nepremičnine bodo služile 
za razvojni namen in sicer za izvajanje kmetijskih in izo-
braževalnih dejavnosti. Kmetijska dejavnost bo zajema-
la pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov, zelenjave, 
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sadja, zelišč, itd. ter rejo živali. Izobraževalna dejavnost bo 
zajemala organizacijo naravoslovnih dni za šole, izved-
bo delavnic na temo ekološkega kmetijstva, zeliščarstva, 
zdrave prehrane, itd. ter izvajanje poklicne rehabilitacije in 
usposabljanj težko zaposljivih oseb. Na objektu in okolici 
je za potrebe izvajanja predvidenih bodočih dejavnosti 
potrebna izvedba nekaterih obnovitvenih del in nakup 
opreme. Zato je občina že pristopila k izdelavi projektnih 

in investicijskih dokumentacij, s katerimi bo skušala za 
izvedbo obnovitvenih del in izvajanje aktivnosti, zagoto-
viti tudi EU sredstva in tako pospešiti razvoj lokacije in 
tega obmejnega območja ter omogočiti zaposlitev težje 
zaposljivim osebam. Partner pri izvedbi aktivnosti v Pro-
senjakovcih je Zavod Kocljevina.

Pripravila: občinska uprava

Čistilna akcija v občini Moravske Toplice v letu 2016
V soboto 2. aprila 2016 je bila tradicionalna čistilna akcija. 
Najprej se želimo zahvalili vsem, ki ste se vabilu na čistilno 
akcijo odzvali in prispevali nekaj svojega prostega časa, da bo 
naše okolje lepše. Letos se je čistilne akcije udeležilo 1270 pros-
tovoljcev, kar je precej več kot lansko leto, ko jih je bilo 1070. 
Ugotavljamo, da se število udeležencev vsako leto povečuje. 
V nekaterih naseljih se poleg čistilne akcije opravljali tudi 
razna druga dela pri vzdrževanju objektov in urejanju oko-
lice z obrezovanjem drevja in grmovja ter košnjo trave.
Učenci in delavci Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci so 
očiščevalno akcijo izvedli že v petek, 1. aprila 2016, na kateri 
je bilo 51 udeležencev.  Čistili so področje od Berkovcev do 
bivše tovarne Tekstil Pletilstvo Prosenjakovci in okolico šole. 
Nabrali so tri vreče smeti. V Sebeborcih so se očiščevalni ak-
ciji pridružili tudi učenci, ki obiskujejo Osnovno šolo Puconci 
in so s tem nadomeščali prost dan.
V Fokovcih je bil letos organizator čistilne akcije PGD Fokov-

ci. Z gasilskim vozilom so udeležence odpeljali na izhodišča 
od koder so pobirali smeti. Vse vreče s smetmi so z gasilskim 
vozilom pripeljali ob glavno cesto v Fokovcih in pred gasilski 
dom Fokovci.
V naselju Moravske Toplice so sodelovali člani različnih društev 
(PGD Moravske Toplice, Lovsko društvo Moravske Toplice, Šport-
no društvo Moravske Toplice), vaščani in tudi nekaj udeležen-
cev, ki niso bili domačini. Akcije se je udeležilo tudi precej otrok, 
ki se že navajajo, da bodo kmalu nadomestili starejše vaščane.
Naselje z največjim številom udeležencev glede na število 
prebivalstva je naselje KRNCI (52 udeležencev oz. 90 % ude-
ležba). Naselje z največjim številom udeležencev na čistilni 
akciji pa je naselje FILOVCI s 163 udeleženci čistilne akcije. 
Naselje z največjim deležem povečanja udeležencev čistilne 
akcije je naselje VUČJA GOMILA, ki je imelo v letu 2015 le 
4 udeležence, v letu 2016 pa je bilo 51 udeležencev. Vsa tri 
naselja bodo prejela nagradne bone v vrednosti 500 EUR.

Zap.
št.

Naselje Št. 
udeležencev 

2015

Št. 
udeležencev 

2016

Št. 
prebivalcev 

naselja

Št. udeležencev/ 
št. prebivalcev 

naselja

Delež povečanja  
udeležencev čistilne 

akcije
1 ANDREJCI 19 13 202 0,06 0,68
2 BERKOVCI 23 24 47 0,51 1,04
3 BOGOJINA 79 103 556 0,19 1,30
4 BUKOVNICA 15 26 44 0,59 1,73
5 ČIKEČKA VAS 22 23 84 0,27 1,05
6 FILOVCI 173 163 479 0,34 0,94
7 FOKOVCI 50 16 181 0,09 0,32
8 IVANCI 49 50 250 0,20 1,02
9 IVANJŠEVCI 20 16 40 0,40 0,80
10 IVANOVCI 25 45 136 0,33 1,80
11 KANČEVCI 22 26 60 0,43 1,18
12 KRNCI 52 52 58 0,90 1,00
13 LONČAROVCI 31 27 59 0,46 0,87
14 MARTJANCI 40 51 559 0,09 1,28
15 MLAJTINCI 57 57 278 0,21 1,00
16 M. TOPLICE 27 57 764 0,07 2,11
17 MOTVARJEVCI 42 30 161 0,19 0,71
18 NORŠINCI 80 87 262 0,33 1,09
19 PORDAŠINCI 14 13 48 0,27 0,93
20 PROSENJAKOVCI 46 95 190 0,50 2,07

AKTUALNO
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21 RATKOVCI 40 42 53 0,79 1,05
22 SEBEBORCI 45 68 501 0,14 1,51
23 SELO 16 37 264 0,14 2,31
24 SREDIŠČE 15 14 51 0,27 0,93
25 SUHI VRH 35 44 120 0,37 1,26
26 TEŠANOVCI 29 40 372 0,11 1,38
27 VUČJA GOMILA 4 51 283 0,18 12,75

1070 1270 6102

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

Sodelujoči so na dan akcije pobrali naslednje odpadke:
gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest 360 kg
mešani komunalni odpadki 6.340 kg
kosovni odpadki 3.740 kg
skupaj 10.440 kg

Udeleženci čistilne akcije ugotavljajo, da je bilo v naravi od-
vrženih manj odpadkov kot pretekla leta.
Po zbranih podatkih je bilo nabranih več kot 10 ton odpad-
kov. Mešane komunalne odpadke so prostovoljci poskušali 
čim bolj ločevati. Čistili so brežine cest, sprehajalne poti, bre-
žine vodotokov, okolice vaško - gasilskih domov, pokopališč, 
igrišč in drugih pomembnih objektov v naseljih. 

V Ivanovcih so spet ugotovili, da je bilo največ smeti ob 
kolesarskih poteh, torej so pri njih največji onesnaževalci 
turisti oziroma kolesarji.
Zadovoljstvo in navdušenje udeležencev, ki se z akcije vračajo 
z občutkom, da so naredili nekaj dobrega zase in za okoli-
co, vedno znova prepriča, da pri organizaciji čistilne akcije 
vztrajamo vsako leto znova. Kot organizatorji smo že odločeni, 
da bomo čistilno akcijo izvedli tudi v prihodnjem letu in bi si 
iskreno želeli še več udeležencev, zato vas že sedaj vabimo, da 
se nam v naslednji čistilni akciji spomladi 2017 pridružite v še 
večjem številu. O izvedbi akcije boste pravočasno obveščeni. 
Vsem sodelujočim še enkrat zahvala za prispevek k čistej-
šemu okolju. Še posebej gre zahvala predsednikom svetov 
krajevnih skupnosti in društev, ki so se aktivno vključili že 
v času priprav na čistilno akcijo in seveda na dan čistilne 
akcije, kakor tudi ravnateljici vrtcev za spodbujanje malčkov 
k skrbi za okolje kljub slabemu vremenu. 

Občinska uprava občine Moravske Toplice

Lovci in ostali vaščani Moravskih Toplic so pripravili spomladansko 
očiščevalno akcijo.

Tudi lovci in ostali vaščani Moravskih 
Toplic so se udeležili občinske 
očiščevalne akcije
V spomladansko očiščevalno akcijo se je vključila tudi 
krajevna skupnost Moravske Toplice, in sicer v želji, da bo 
kraj poslej še bil bolj urejen, čist in privlačnejši za številne 
turiste in izletnike, ki pridejo na oddih v Moravske Topli-
ce. Poleg krajanov so se akcije udeležili tudi lovci Lovske 
družine Moravci. Čistili in nabirali so odpadke v naravi  na 
celotnem območju naselja Moravske Toplice. Peš so se po-
dali ob jarkih in potokih, po ulicah in odšli  v gozd pred 
Moravskimi Toplicami, kjer so v nekaj urah nabrali kar nekaj 
črnih plastičnih vreč najrazličnejši odpadkov. Po naključju 
so našli eno črno odlagališče smeti (odpadkov), katero so 

AKTUALNO
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sanirali. Vsi, ki so sodelovali na čistilni akciji so spoznali, 
da so naredili nekaj dobrega za naravo, zdravje  in življenje 
v njej. Po uspešni nekaj urni akciji so se potem skupaj z  
lovci  in člani Športnega društva Moravske Toplice zbrali na 
skupnem druženju.  Skupno se je čistilne akcije udeležilo 
57 udeležencev. Vodja akcije sta bila predsednica Krajevne 
skupnosti Moravske Toplice Cvetka Dovidovski in starešina 
Lovske družine Moravci Andrej Smodič. 

J. Ž.

Očiščevalna in delovna akcija v 
Kančevcih
V soboto 2. aprila 2016 smo se ob 8.00 uri zbrali pri va-
ško- gasilskem domu, da bi tudi letos izvedli očiščevalno 
(čistilno) akcijo. Na začetku smo se razdelili v dve skupi-
ni. Skupino, ki je pobirala odpadke v smeri cerkve je pri 
Domu duhovnosti Kančevci pričakal in prijazno sprejel br. 
Jurij Štravs ter nas povabil na pijačo in prigrizek. Razkazal 
nam je notranjost Doma duhovnosti, pred domom smo 
naredili tudi skupno fotografijo. Druga skupina je pobira-
la odpadke ob cestah v smeri Križevec, Panovec in okrog 
pokopališča. Odpadke, ki jih je bilo manj kot lansko leto, 
smo zbrali pri vaško-gasilskem domu. 
Ob 14.00 uri smo izvedli še delovno akcijo čiščenja va-
ških in poljskih poti v vasi Kančevci. Grmovje in vejevje 
smo odstranjevali ob cestah: na Osranskem bregu, proti 
Sobjakovemu bregu, v smeri vasi Panovci in proti Vreju. 
S tem smo pripomogli k lepšemu izgledu vasi in olajšali 
dostop do kmetijskih zemljišč. Na ta dan je pri urejanju 
vasi prostovoljno pomagalo 26 ljudi.

  Aleš Podlesek

Jožef Borovnjak 
(1826 - 1909)
Ob 190-letnici rojstva smo občani 
občine Moravske Toplice dolžni v 
vsaj rahlih obrisih spoznati Jožefa 
Borovnjaka, pomembnega prek-
murskega katoliškega duhovnika, 
iskalca stikov s Slovenci z desnega 
brega reke Mure, pisca oziroma pri-
reditelja slovenskih prekmurskih 
knjig, pesnika in blagega človeka. 
Rojen je bil v enem od naših krajev 
v sedanji moravskotopliški občini, 
ki je poleg Bogojine najbrž dal največ visoko izobraženih lju-
di. Ta kraj so Ivanovci, kjer je Borovnjak luč sveta zagledal 9. 
februarja 1826, umrl pa 11. oktobra 1909 na Cankovi. Tu je bil 
dobrih petdeset let župnik. Gimnazijo je obiskoval v Köszegu 
in Sombotelu, kjer je 1951 končal tudi bogoslovne študije. Pred 
Cankovo je služboval kot župnijski upravitelj in kaplan v Števa-
novcih v Porabju, v Turnišču, Lendavi, Črensovcih, M. Soboti in 
pri Sv. Juriju, od tu pa je 1958. leta prišel za župnika na Cankovo. 
Skozi naš spis bomo skušali spoznati Borovnjakov značaj, delo 
in poslanstvo. Slovenci med rekama Muro in Rabo so namreč 
dolga stoletja živeli v politični, kulturni in verski izolaciji, kar je v 
vseh teh stoletjih v njihovem življenju puščalo duhovne in tvar-
ne posledice. Mura je bila zelo dolgo dobo ločnica med štajer-
skimi in ostalimi Slovenci ter nami; vez je začela postajati šele 
v 19. stoletju. Med prvimi, ki so to vez preko nje vzpostavljali, 
prispevali k zbliževanju, so bili redki intelektualci z obeh njenih 
bregov. Z levega je bil najbolj uspešen prav Jožef Borovnjak.
Tisti, ki so Borovnjaka poznali, so ga opisali kot zelo vestne-
ga, marljivega, ustrežljivega človeka in kot predanega du-
hovnika. Pa seveda kot velikega rodoljuba. Poleg prekmur-
skih duhovnikov in njegovih župljanov so ga kot takega 
videli tudi nekateri intelektualci s Štajerskega, npr. Božidar 
Raič (r. 1827 kot Matija Reich na Žvabu pri Ormožu, u. 1886 
v Ljubljani, po osnovnem poklicu duhovnik, sicer pa tudi 
jezikoslovec, publicist, politik in narodni buditelj) in Anton 
Trstenjak (r. 1853 na Krčevini pri Ormožu, u. 1917 v Ljubljani, 
urednik, gledališki zgodovinar, publicist, prevajalec in po-
topisec), ki sta ga ob svojih obiskih naše pokrajine dodobra 
osebno spoznala. Oba v svojih potopisnih spisih tudi trdita, 
kako je budil svoje ljudstvo iz duševnega mrtvila in ga opo-
zarjal, da pripada slovenstvu. S svojim vzgledom je vplival 
tudi na mladega Cankovčana Avgusta Pavla (1886-1946); ta 
je kasneje na Madžarskem (Sombotel) postal pomemben 
urednik, publicist, prevajalec in pesnik. Pa tudi povezovalni 
člen med dvema kulturama – slovensko in madžarsko (nje-
govo prevajalsko in drugo delo).
Borovnjakove lastne monografije so bile manj obsežne, a 
vredne knjižice, npr. Szvéti Angel csuvár ali vodnik v nebes-
za, to je njegov molitvenik, natisnjen okrog leta 1875, drugi 
natis je izšel okrog 1890, potem knjižica Angelska služba ali 
poduk, kako naj se pri sveti maši streže, izšla okrog 1890, in 
to v knjižni slovenščini, ter Sveta križna pot v več izdajah 
oziroma privezih drugim knjižnim enotam. Knjižni slovenski 
jezik je začel Borovnjak uvajati med Prekmurce že nekaj let 
pred koncem 19. stoletja.         Čistili so tudi v Martjancih.
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Največ pa je prirejal Knigo molitveno Mikloša Küzmiča (1737-
1804) in njegove Szvéte evangelie za nedele i szvétke czelo-
ga leta, pa tudi Košiča (1788-1867). Ena od prvih priredb je 
Dühovna hrana in Katekizem od 1864. leta, ki je v resnici 12. 
izdaja Knige molitvene. Naslov prve se v celoti glasi Dühov-
na hrána ali knizsica puna lepih návukov molitev i peszen za 
kath. kerscsenike in je izšla okrog leta 1868 in nato še okrog 
leta 1871. Borovnjak je pripravil vsaj še 14.,  17. in 18. natis 
Küzmičevega molitvenika. Prvi je iz leta 1868 in nosi popoln 
naslov Molitvena kniga Sztáro-szlovenszka puna odebránih 
lepih molitev, litanijah, peszem, vu vszákoj dühovnoj potreb-
csini kath. kerscsenika, i križna pót (z zadnjim delom naslova, 
ko gre za dodani, že 3. natis Borovnjakove Križne poti, avtor 
to nakaže z zapisom v gajici, čeprav potem v samem tekstu 
na koncu uporabi madžarski črkopis), drugi iz leta 1877 z na-
slovom Kniga molitvena. Bogábojecsim düsam dána. Sztáro-
-szlovenszka  in tretji iz 1891. leta  z enakim naslovom, kot je 
naveden pri prejšnji, le da ima ta poleg Borovnjakove Križne 
poti še več dodatkov. – Priredil in najmanj trikrat je izdal tudi 
že omenjene Küzmičeve Svete evangelije za nedele i svetke 
celoga leta, sodeloval s prevodi iz madžarščine pri pesmarici 
martjanskega učitelja Jožefa Pusztaia itd. 
Najbolj dragocena pa je pravzaprav Borovnjakova rokopi-
sna pesmarica, ki jo – razen nekaj izvodov že omenjenih 
njegovih priredb - hrani PiŠK v Murski Soboti. V zbirki je 
poleg nabožnih tudi nekaj posvetnih pesmi, katerih avtor 
je verjetno Borovnjak. Teksti v njej so že zapisani v gajici, ki 
se – kot vemo – v prekmurskih tiskih začne uveljavljati šele 
v letih pred prvo svetovno vojno - v letu 1913.  

Pri proučevalcih prekmurskega življenja in kulture, kamor 
sodita tudi naš narečni jezik in književnost, je Borovnjak že 
od nekdaj vzbujal posebno pozornost. Bil je nadaljevalec knji-
žnega dela Mikloša Küzmiča in Jožefa Košiča, s prirejanjem 
in izdajanjem njunih del je v drugi pol. 19. stol. utemeljeval 
prekmurski nadnarečni jezik in pomenil trdno vez med prek-
murskimi pisatelji 19. in začetkov 20. stoletja. Prav tako je po-
menil trdno vez med prekmursko (duhovniki) in štajersko oz. 
osrednjeslovensko inteligenco. In končno, bil je predvsem slo-
vensko čuteč duhovnik, to bolj kot kdorkoli v njegovem času. 

Jože Vugrinec
 

Spominska slovesnost ob madžarskem 
narodnem prazniku
Madžarska narodna samoupravna skupnost občine Moravske 
Toplice je drugo marčevsko soboto organizirala že tradicional-
no slavnostno prireditev ob madžarskem narodnem prazniku 
– spomin na revolucijo in boj za svobodo leta 1848/49. Prire-
ditev se je začela pri spominskem obeležju v Motvarjevcih, 
kjer so po nagovoru predsednice krajevne skupnosti in kraj-
šem programu položili vence v spomin herojem marčevske 
revolucije. Osrednja proslava je potekala v vaškem domu v 
Prosenjakovcih. Vaški dom, okrašen z madžarskimi nacional-
nimi barvami, se je napolnil do zadnjega kotička. Prireditev 
so s svojo prisotnostjo počastili: veleposlanica Madžarske v 
Sloveniji, Edit Szilágyiné Bátorfi, lendavski konzul Zoltán Már-
ky, poslanec madžarske narodne skupnosti, dr. László Göncz, 
župan občine Moravske Toplice, Alojz Glavač, predsedniki 
občinskih madžarskih samoupravnih narodnih skupnosti, 
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župani sosednjih madžarskih naselij in številni drugi gostje. 
Slavnostna govornica, Zsuzsi Vugrinec, predsednica sveta 
Madžarske narodne samoupravne skupnosti občine Moravske 
Toplice se je v svojem slavnostnem nagovoru ozrla na davne 
marčevske dogodke, nato pa spregovorila tudi o aktualnih 
problemih pripadnikov madžarskih skupnosti, s posebnim 
poudarkom na ljubezen do domovine. »15. marec je simbol 
svobode in ljubezni do domovine. Če želimo na kratko povzeti 
bistvo in sporočilo takratnih dogodkov, potem lahko rečemo, 
da se moramo v vsakem času boriti za svojo svobodo. Ljube-
zen do domovine pa je aktualna tudi danes, in če to čutimo v 
sebi, si bomo prizadevali k še večji slogi. Tudi danes si mora-
mo prizadevati, da bi ta peščica Madžarov v Občini Moravske 
Toplice in Prekmurju svojo prihodnost gradila na slogi in so-
delovanju. Vendar pa moramo iz svojih vrst pregnati nestrp-
nost, ker bomo le tako uspešni. V preteklosti smo že večkrat 
dokazali, da smo skupaj in z dovolj modrosti sposobni velikih 
dejanj, in temu je tako tudi danes.« Poudarila je, da preživlja-
mo najbolj kritično obdobje tega stoletja, katerega posledica 
so brezposelnost, nižanje plač, podražitve, gospodarska kriza, 
ki še posebej prizadene podeželsko prebivalstvo. »Treba je 
storiti vse za ohranitev našega podeželja. Naša odgovornost 
je skupna, naša sloga lahko privede do resnih rezultatov. Naj 
nas ne bo strah slediti zgledu herojev iz leta 1848. Le skupaj 
lahko na noge postavimo porušeno gospodarstvo, le skupaj 
lahko dvignemo v preteklosti v veliki meri zanemarjeno kme-
tijstvo in podeželje. Le tako si lahko zagotovimo eksistenco. Da 
bomo tudi tukaj lahko živeli normalno življenje. Da se mladim 
ne bo treba odseljevati ter drugje ustvariti svoje prihodnosti 
in družine,« je izpostavila v svojem govoru. V nadaljevanju je 
poudarila: »Ne potrebujemo nove elite, potrebujemo jasne, 
razumljive besede, dejanja, vero, upanje in slogo – da bo vsak 
prepoznal in dobro opravil svoje naloge. Nikoli ne smemo po-
zabiti, da smo le skupaj uspešni pri doseganju rezultatov. Za to 
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pa je potrebno zaupanje, brez katerega država ne more dobro 
delovati. Enako velja za prebivalce tukajšnjih vasi, saj je Prek-
murje naša majhna dežela, naš kraj, kjer živimo, kjer se dnevno 
borimo, da bo naše naselje lepše in prijaznejše za bivanje. Da 
bi lahko dosegli vse zastavljene cilje, moramo zaupati drug 
drugemu.« Na koncu slavnostnega govora je vsem zbranim 
zaželela dovolj energije za nadaljevanje dela za druge in zase, 
za svoje družine in svojo skupnost. 
Zbrane sta pozdravila tudi madžarska veleposlanica Edit Szi-
lágyiné Bátorfi in lendavski konzul Zoltán Márky. 
V slavnostnem kulturnem programu, kateri se je zaključil s 
polaganjem vencev pri spominskem obeležju v Prosenjakov-
cih, so nastopili: otroci iz vrtca Prosenjakovci, folklorni skupini 
Kis Ugrós in Ugrós, mladina iz Motvarjevcev, Središča, Prosen-
jakovcev in Pordašincev, folklorna skupina KUD József Attila 
Motvarjevci ter domači pevski zbor KTD Ady Endre Prosen-
jakovci.

Fotografije: Bernarda Koroša Pantović

Ünnepi megemlékezés az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc emlékére
Március második szombatján tartotta a Moravske Toplice 
Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség hagyományos 
március 15-i megemlékezést. A megemlékezés a szentlászlói 
kopjafánál kezdődött, ahol a helyi közösség elnökének beszéde 
után a kopjafa megkoszorúzásával róttak le tiszteletüket a 
szabadságharc és forradalom hősei előtt. Az ünnepély a 
nemzeti színekkel díszített pártosfalvi faluotthon termében volt 
megtartva, amely zsúfolásig megtelt. A nézőtér soraiban számos 
magas rangú vendég foglalt helyet, köztük Szilágyiné Bátorfi 
Edit, Magyarország ljubljanai nagykövete, Márky Zoltán lendvai 
konzul, Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselő, Alojz 
Glavač, Moravske Toplice Község polgármestere, a községi 
nemzetiségi önkormányzatok elnökei, a határon túli települések 
polgármesterei és számos más képviselő is. 
Vugrinec Zsuzsi, a Moravske Toplice Közégi MNÖK elnöke ün-
nepi beszédében az 1848-as forradalmi események megidézése 
után a helyi magyarság megélhetési gondjaira és a szülőföld 
szeretetére is kitért. – „Március 15-e a szabadságról és a hazasze-
retetről szól. Ha röviden ennek lényegét és üzenetét meg akarjuk 
fogalmazni, akkor azt kell mondanunk, hogy minden korban meg 
kell küzdenünk a szabadságunkért. A hazaszeretet ma különö-
sen aktuális, és ha ez él bennünk, akkor ez összefogásra késztett 
minket. Manapság is arra kell törekednünk, hogy itt a Moravske 

Toplicei községben és a Muravidéken ez a csöpetnyi magyar-
ság összetartásra és szoros együttműködésre építi a jövőjét. De 
előbb távolítsuk el sorainkból az ellenségeskedést, mert csak 
így lehetünk eredményesek. Már a múltban is megmutattuk, 
hogy ha összefogtunk és bölcsen cselekedtünk, akkor nagy 
tettekre voltunk és vagyunk képesek most is. A század legvál-
ságosabb időszakát kell átélnünk, amelynek a következményei 
a munkanélküliség, csökkenő fizetések, drágulások, válságos 
gazdasági helyzet, amelyek itt a falun élő embereket még job-
ban érintik. A vidékünk megmaradásáért és fejlődéséért nagy 
odaadással kell küzdenünk és harcolnunk. Felelősségünk kö-
zös, összefogásunk a vidékünkön komoly eredményt hozhat. Ne 
féljünk meríteni a 48-as hősök példájából!  A lerombolt gazdasá-
got csak együtt tudjuk újra helyzetbe hozni, a majdnem teljesen 
elhanyagolt korábban önellátó mezőgazdaságot és a vidéket 
csak együtt tudjuk felemelni, hogy legyen megélhetés. Hogy itt 
is lehessen normális életet 
élnünk. Hogy a fiataloknak 
ne kelljen elköltözniük azért, 
hogy a jövőjüket és család-
jukat máshol alapozzák.
„– hangzott el a beszéd. 
Gondolataiban utalt arra is, 
hogy csakis világos, érthe-
tő szavakra, tettekre, hitre, 
reményre és összefogásra 
van szükség ahhoz, hogy 
nagy eredményeket érhes-
sünk el. Kihangsúlyozta, 
hogy: „Az összefogáshoz 
bizalomra van szükség, 
amely nélkül az ország nem 
működhet jól. Mindez igaz 
az itteni falusi települések 

KULTURA
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lakóira is, hiszen a Muravidék a mi kis országunk, földünk, élet-
terünk. Minden nap küzdünk, hogy szebbé élhetőbbé tegyük 
településünket. Ahhoz, hogy a múltban és a napjainkban kitűzött 
célokat meg tudjuk valósítani, bíznunk kell egymásban.” Végül 
elegendő erőt kívánt mindenkinek ahhoz, hogy folytatni tudják 
a munkát, tudjanak tenni önmagukért, másokért, családjukért 
és a közösségért. 

Az elnök után Szilágyiné Bátorfi Edit magyar nagykövet asszony 
és Márky Zoltán lendvai konzul köszöntötték az egybegyűlteket.
A színvonalas ünnepi műsorban, mely a kopjafa koszorúzásával 
zárult, felléptek a pártosfalvi óvodások, a Kis Ugrós és az Ugrós 
Táncegyüttes, a szentlászlói, a szerdahelyi, a pártosfalvi és a 
kisfalusi fiatalok, a pártosfalvi Ady Endre MTE női énekkara és 
a szentlászlói József Attila néptánccsoportja. 

Fotók: Koroša Pantović Bernarda

OBČINA MORAVSKE TOPLICE
Kranjčeva ulica 3, Moravske Toplice
9226 MORAVSKE TOPLICE
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Moravske Toplice na podlagi 2. odstavka 10. člena Odloka 
o izdajanju javnega glasila Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 97/10, 105/15, 19/16), objavlja 

JAVNI RAZPIS
za imenovanje odgovornega urednika 

javnega glasila Občine Moravske Toplice

I. Odgovorni urednik mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. ima izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni 

državljan RS,
2. je poslovno sposoben,
3. mu ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti 

ali javnega nastopanja,
4. po ustavi ali zakonu ne uživa imunitete,
5. ima najmanj VI/1. stopnjo izobrazbe.

Pri izbiri in imenovanju se upoštevajo naslednji kriteriji:
- izkušnje na področju uredniškega ali novinarskega dela, 
- poznavanje problematike dela in življenja v občini,
- organizacijske sposobnosti.

Mandat odgovornega urednika traja štiri leta.

II. Naloge odgovornega urednika so:
-  vodi uredništvo,
-  odgovarja za uresničevanje programske zasnove,
-  zagotavlja redno izhajanje glasila,
-  naroča, pripravlja in ureja besedila ter sodeluje v vseh 

fazah nastajanja glasila,
-  angažira zaposlene v občinski upravi, krajevnih skupno-

stih, javnih zavodih, podjetjih, skladih in društvih za pri-
pravo posameznih vsebin in kontinuirano sodelovanje 
pri nastajanju glasila,

-  pripravlja letni finančni načrt za izdajanje glasila,
-  skrbi za izvajanje kodeksa novinarske poklicne etike,
-  opravlja druge naloge v skladu z Zakonom o medijih.

III. Prijava kandidata mora vsebovati:
-  predlog programske zasnove in vizijo javnega glasila,
- izjavo o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobraz-

be, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobraz-

be, datum zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri 
je bila izobrazba pridobljena,

- izjavo, da je kandidat državljan RS oz. države članice EU 
in da ima aktivno znanje slovenskega jezika,

- navedbo izkušenj s področja uredniškega ali novinarske-
ga dela, 

- opis poznavanja problematike dela in življenja v občini 
Moravske Toplice in organizacijskih sposobnosti.

 
IV. Rok in način prijave:
Kandidati pošljejo pisne prijave na naslov Občina Moravske 
Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, v zaprti ovojnici 
z označbo: »Prijava za odgovornega urednika glasila – ne 
odpiraj!«

Prijava se bo štela za pravočasno, če bo na navedeni naslov 
prispela najkasneje do 13.05.2016.
Nepravočasne ali nepopolne prijave, iz katerih ne bo mogo-
če razbrati ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje, ne bodo 
upoštevane pri izbiri.

Prijavljeni kandidati bodo o imenovanju obveščeni najka-
sneje v roku 30 dni od imenovanja odgovornega urednika.

Zaposlitev ni redna. Z izbranim kandidatom bo po imeno-
vanju odgovornega urednika s sklepom občinskega sveta, 
sklenjena ustrezna pogodba.

V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slov-
nični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Predsednik  Komisije za mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja: 

Dušan Grof l.r.

Številka: 014-00004/2015-6
Datum:  15.04.2016

KULTURA
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AKTUALNO

Borut Pahor z Redom za zasluge 
odlikoval upokojenega škofa  
msgr. dr. Jožefa Smeja

 
Škof Jožef Smej je v začetku letošnjega leta dopolnil 94 
let svojega življenja. Predsednik Republike Slovenije Borut 
Pahor je v četrtek, 31. marca v veliki dvorani predsedniške 
palače v Ljubljani pripravil sprejem, kjer je upokojenemu 
mariborskemu pomožnemu škofu msgr. dr. Jožefu Smeju 
podelil visoko državno odlikovanje in sicer Red za zasluge za 
njegovo življenjsko delo, prispevek k duhovni rasti Slovencev. 
Odlikovanja je bil škof zelo vesel, pri tem poudaril, da so s 
tem  odlikovani mnogi Slovenci od Rabe v Porabju na Ma-
džarskem pa tja do Primorja do Sotle, kajti brez duhovnikov, 
župnikov, ki skrbijo za cerkve in kapele, bi bila krščanska vera 
prazna. Svoj prispevek pa dajejo tudi kateheti in kateheti-
nje, ki vzorno skrbijo za mlade pri poučevanju verouka,  pri 
organizaciji oratorijev, obiskovanju svetih mašah. Sicer pa je 
življenjsko delo duhovnika, teologa, pisatelja, pesnika, preva-
jalca, raziskovalca in cerkvenega zgodovinarja zelo obseženo 
in raznovrstno. Vse skozi se je zanimal za ljudi in kulturo med 
Muro in Rabo, ki so stoletja ohranjali svojo vero in narodnost, 
pri čemer je škof Smej posebno pozornost in težo posvečal 
narodnim buditeljem. V svoji bogati zapuščini je škof Smej 
sodeloval pri prevajanju Zakonika cerkvenega prava, Svetega 
pisma, stare in nove zaveze, s svoj prispevek pa je dal tudi  
k izdaji bogoslužnega molitvenika ter napisal veliko število 
mnenj in komentarjev k psalmom. Raziskoval je tudi življe-
nje na območju nekdanje madžarske dekanije Slovenska 
okroglina. Škofova bibliografija namreč obsega okoli 150 
enot. Škof Jožef Smej je v bogoslovje vstopil v Mariboru, 
končal ga je v Sombotelu na Madžarskem, kjer je osmega 
decembra leta 1944 prejel mašniško posvečenje. Med leto-
ma 1944 in 1948 je deloval kot kaplan v župniji Dokležovje, 
Dobrovniku in Turnišču. Leta 1969 je bil imenovan za kaplana 
ter pozneje postal župnik in dekan v župniji Murska Sobota. 
Leta 1969 se je preselil v Maribor, kjer je med drugim opra-
vljal službo stolnega kanonika, člana zbora škofovih sveto-
valcev, naddekana, stolnega prošta mariborskega stolnega 
kapitlja in generalnega vikarja. Za mariborskega pomožnega 
škofa je bil imenovan 25. aprila 1983, posvečen pa 23. maja 
istega leta, 18. junija 2009 se je upokojil. Njegovo škofovsko 

geslo se glasi: »Milosti polna, spomni se«. Lanskega junija je 
škof prejel tudi madžarsko odlikovanje, in sicer Madžarski 
zlati križ za zasluge. Priznanje je sad njegovega poznava-
nja madžarske literature ter prevodov klasičnih romanov iz 
19. in 20. stoletja iz madžarskega v slovenski jezik. Oktobra 
lanskega leta pa mu je mestna občina Maribor podelila 
še naziv častnega občana. Pred 10 leti je bila ustanovljena 
škofija Murska Sobota, kar ima škof Smej tudi veliko zaslug. 
Kljub obveznostim se je v četrtek, 7. aprila udeležil skupaj s 
slovenskimi škofi praznovanja 10. obletnice  murskosobo-
ške škofije, ki je bila v stolnici sv. Nikolaja v Murski Soboti. 
Obletnice škofije Murska Sobota se je udeležilo tudi veliko 
vernikov iz župnij Bogojina, Martjanci in Kančevci, ki spada-
jo v občino Moravske Toplice ter se ob koncu praznovanja 
okrogle obletnice škofije, srečali z rojakom škofom msgr. 
dr. Jožefom Smejem in mu za odlikovanje Red za zasluge 
tudi čestitali. J.Ž.

Protestantizem včeraj, danes in jutri
Predlansko leto, 16. in 17. oktobra 2014, je v hotelu Radin 
v Radencih potekal dvodnevni mednarodni simpozij z na-
slovom »Protestantizem včeraj, danes in jutri«, ki so ga 
skupaj pripravili Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija Petanjci, 
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar Ljubljana, 
Znanstvenoraziskovalni center SAZU Ljubljana in Pomurska 
akademsko znanstvena unija (PAZU) Murska Sobota. 
Imenovana četverica organizatorjev pa je sedaj, poldrugo 
leto po simpoziju, izdala zbornik z enakim naslovom. Zbor-
nik na 391 straneh predstavlja skupaj 25 referatov z ome-
njenega mednarodnega simpozija, izšel pa je v 300 izvodih. 
Predstavili so ga v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska 
Sobota v četrtek, 17. marca zvečer. Uredila sta ga Franc Kuz-
mič in Polonca Šek Mertük, uvodno besedo k zborniku pa je 
prispeval škof Evangeličanske cerkve na Slovenskem mag. 
Geza Filo, ki je na predstavitvi zbornika vsem izrekel zahvalo. 
V zborniku je objavljenih deset referatov s področja zgodo-
vine (referenti: Anton Vratuša, Walter Brunner, Žiga Oman, 
Gene S. Whiting, Robert Hajszan, Miloš Klatik, KlaudijaSe-
dar, Franc Kuzmič, Vincenc Rajšp in Boštjan Zajšek), sedem 
referatov s področja sociologije, teologije in etike (Marko 
Kerševan, Geza Erniša, Cvetka Hedžet Toth, Violeta Vladimira 

Škof Jožef Smej je prejel državno odlikovanje Red za zasluge.
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Mesarič Jazbinšek, Vili Kerčmar, Stanko Jambrek in Ivanka 
Huber), trije referati s področja jezika (Marko Jesenšek, Po-
lonca Šek Mertük in Mojca Horvat) ter pet referatov s po-
dročja umetnosti (Andreja Benko, Simona Menoni, Franci 
Just, Evgen Balažic in Zoltan Csepregi). Nekateri referenti 
na mednarodnem simpoziju so bili prisotni tudi na pred-
stavitvi zbornika v PIŠK Murska Sobota ter se v razpravi tudi 
oglasili: Marko Kerševan, Geza Erniša, Gene S. Whiting, Fran-
ci Just in Evgen Balažic. 
Za uvod je zapel Mešani pevski zbor Cantate Murska So-
bota pod vodstvom Dejana Prasla, številno občinstvo je v 
imenu Pokrajinske in študijske knjižnice pozdravila Klaudija 
Sedar, nato pa je vse nagovoril še predsednik Ustanove dr. 
Šiftarjeva fundacija Ernest Ebenšpanger. Ob zaključku je 
podpredsednik UŠF, Marjan Šiftar, vse seznanil z aktivnost-
mi Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija v prihodnje.

Filip Matko Ficko

Madžarščina na Goričkem skozi oči 
anketirancev in jezikoslovca
V organizaciji KD Antal Ferenca iz Središča se je 9. aprila 2016 
v Središču odvijalo predavanje z naslovom: Madžarščina na 
Goričkem skozi oči anketirancev in jezikoslovca. Predavala je 
dr. Judit Gasparics, ki je predstavila rezultate anketne raziskave, 
ki jih je zbirala v letih 2011, 2012. V raziskavi je sodelovalo 77 
oseb, iz petih goričkih vasi: Hodoš, Domanjševci, Središče, Pro-
senjakovci in Motvarjevci. Občinstvo je z velikim zanimanjem 
poslušalo predavanje, katere osrednja tema je bila raba jezika 

Na predstavitvi zbornika

tu živečih ljudi. Izvedeli smo zelo zanimive podatke o jeziku, o 
rabi jezika, o identiteti, o narečnih in prevzetih besedah, ki za-
znamujejo rabo jezika anketirancev. Težko je predvideti, kakšna 
bo usoda madžarskega jezika v Prekmurju, da bo madžarska 
beseda ostala, je v prvi vrsti odvisna le od njihovih govorcev. 
Jezik je zaklad ljudi, ki ga je potrebno negovati in gladiti za 
to, da se lahko s časoma spreminja, preoblikuje, pozabi in se 
znova rodi.

L. Š. 

A goricskói magyar nyelv az adatközlők 
szemével és nyelvész szemmel
A goricskói magyar nyelv az adatközlők szemével és 
nyelvész szemmel, címmel mutatta be 2016. április 9-én dr. 
Gasparics Judit kutatásainak eredményeit Szerdahelyen, az 
Antal Ferenc ME szervezésében. A kérdőíves vizsgálatban, 
2011-ben és 2012-ben 77 fő vett részt öt goricskói faluból: 
Hodos, Domonkosfa, Szerdahely, Pártosfalva és Szentlászló. 
A közönség nagy érdeklődéssel hallgatta az előadást, amely 
témája az itt élő emberek nyelvhasználata és nyelvváltozata volt.  
Számos érdekes adatot tudhattunk meg a nyelvről, a nyelvha-
sználatról, az identitásról, a tájszavakról és a kölcsönszava-
król, amely az adatközlők nyelvhasználatára jellemzőek.Azt, 
hogy milyen lesz a magyar nyelv sorsa a Muravidéken, nehéz 
megjósolni, de egy biztos, csakis a beszélőin múlik, hogy a 
magyar szó megmaradjon. A nyelv az emberek kincse, amit 
ápolni és csiszolni kell ahhoz, hogy idővel változhasson, átala-
kulhasson, elfelejtődhessen és újjászülethessen. 

Š. L.

Gasilska zveze Moravske Toplice je 
organizirala izobraževalni tečaj za 
gasilce
Da bi si gasilci iz Gasilske zveze Moravske Toplice pridobili 
čim več ustreznega znanja s področja gasilstva, je  kot krov-
na organizacija organizirala nadaljevalni tečaj za gasilce, ki 
je potekal v Filovcih, Moravskih Toplicah in na Kobilju. S tem, 
ko so se gasilci udeleževali 90-urnega teoretičnega izobra-
ževanja, so k izobraževanju pristopili kot pripravniki, ki bodo 
kmalu zapolnili operativne gasilske vrste v posameznih ga-
silskih društvih, kot operativci. Ko bodo še končali praktično 
usposabljanje, si bodo ob koncu tečaja pridobili ustrezen 
čin gasilca – operativca. Na izobraževanju so si že pridobili 
osnovno in ustrezno gasilsko znanje pri vsakdanjem gasil-
skem delu, kot je denimo gašenje ob požaru ali pri drugih 
gasilskih nalogah. Gasilski tečaj je potekal po programu 
Gasilske zveze Slovenije, kjer so si pridobili veliko znanja, 
ki ga bodo s časoma uporabljali v posameznem gasilskem 
društvu. Na izobraževanju so poleg gasilske tehnike, opreme, 
vozila, znanje pridobili tudi s področja gradbeništva, oskrbe 
z vodo, prve pomoči, elektrike, tehnike reševanja, oziroma 
za vso delo, ki ga gasilci potrebujejo pri svojem delu. Rde-
ča nit tečaja je bila tudi v tem, da se mladi gasilski kader 
ustrezno izobrazi, da pri svojem delu uporablja gasilske 
veščine, gasilska opravila in znanje. Sedaj, ko se je končalo 
teoretično izobraževanje, čaka mlade gasilce še praktično 
usposabljanje, ki bo organizirano v organizaciji gasilskega 
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Toplice Alojz Glavač, Majda Lipič Prosič, ki je zadolžena za 
zaščito in reševanje v okviru občine Moravske Toplice, častni 
predsednik Gasilke zveze Slovenije Ernest Eöry, predsednik 
Gasilske zveze Moravske Toplice in hkrati podžupan Dušan 
Grof, poveljnik Gasilske zveze Moravske Toplice Štefan Cmor, 
poveljnik Štaba Civilne zaščite občine Moravske Toplice 
Štefan Jančar, predstavniki sosednjih gasilskih društev in 
gasilci iz pobratenih gasilskih društev Višnja Gora in Zgornji 
Brnik. Društvo je bilo v lanskem letu na operativne delovanju 
zelo dejavno, tako se je nekaj članov udeležilo različnih 
tečajev in izobraževanj ter sodelovalo v različnih vajah v 
mesecu požarne varnosti. Operativna desetina gasilcev se 
je kar dvakrat spoprijela z gašenjem rdečega petelina, in 
sicer na vinorodnem območju Filovskega vrha. Gasilci so 
svoje znanje pokazali tudi na sektorski in občinski gasilski 
vaji, mladi gasilci pa so se udeležili kviza Mladi gasilec, ki je 
bil v Fokovcih. V okviru Gasilske zveze Moravske Toplice se 
je nekaj mladih gasilcev udeležilo gasilskega tabora, ki je 
bil na Rogli, kjer so se izvajale gasilsko – športne aktivnosti. 
Na taboru je sodelovalo šest pionirjev: Ajša Kuzma, Tine in 
Maja Ošlaj, Valentina Grabar, Nika Žalik in Maja Paučič, ki 
so za sodelovanje prejeli zlato in bronasto priznanje. Ker bo 
društvo letos počastilo in obeležilo 120. obletnico obstoja in 
delovanja društva, so z občnim zborom že stekle priprave  na 
ta pomemben mejnik gasilstva v Tešanovcih. Imenovan je bil 
pripravljalni odbor za praznovanje obletnice društva, ki bo 25. 
junija. Na občnem zboru je ljubiteljski zbiratelj, domačin Jože 
Cigan pripravil tudi priložnostno razstavo o zgodovini razvoja 
gasilstva v Tešanovcih. Ob jubilejnem občnem zboru so se vsi 
še posladkali s slavnostno torto. V društvo so ob tej priložnosti 
sprejeli Antona Benka, Boštjana Žalika in Dejana Kalamarja 
za operativno področje in Jožefa Cigana, Ivanko in Draga 
Balaško pa kot podpore člane društva. Med programom dela 
za letošnje leto so si gasilci iz Tešanovcev zadali kar obsežen 
program dela in aktivnosti. Poleg praznovanja društva, jih 
še čaka ureditev gasilske garaže z novim tlakom,ureditev 
sejne sobe z vitrino za gasilske prapore, obnova ročne 
brizgalne. Nabavili bodo nekaj manjkajoče opreme, kot je 
denimo nakup zaščitnih  in delovnih oblek in škornjev in 
nekaj tehnične opreme. Na operativnem področju se bodo 
člani društva udeležili  tečaj za nosilca dihalnih aparatov, za 
tehnično reševanje, za notranje požare. Sodelovali bodo s 
svojimi desetinami na občinskem in regijskem kvizu Mladi 
in gasilstvo, mladi gasilci bodo sodelovali na regijskem 

NAŠI GASILCI

Gasilska zveze Moravske Toplice je organizirala izobraževalni tečaj 
za gasilce.

Z občnim zborom gasilskega društva Tešanovci se že pripravljajo 
na praznovanje 120. letnice društva, ki bo letos poleti.

društva Moravske Toplice, kjer bodo z vajami pokazali, kaj 
vse so se naučili na tečaju. Seznanili se bodo z gasilskimi 
vozili, opremo, pravilnim gašenjem, s trodelnim napadom 
s pomočjo gasilskih cevi, delovanjem dihalnih aparatov in 
drugim gasilskim orodjem, ki ga gasilci uporabljajo pri gasil-
skih vajah, tekmovanjih, ob požarih in drugih nesrečah. Na 
tečaju so bili predavatelji višji gasilski častniki Gasilske zve-
ze Moravske Toplice, ki delujejo na operativnem področju, 
organizacijsko področje delovanje Gasilske zveze Moravske 
Toplice pa je udeležencem na tečaju predstavil predsednik 
Gasilske zveze Moravske Toplice Dušan Grof. 

J.Ž.

Z občnim zborom gasilskega društva 
Tešanovci se že pripravljajo na 
praznovanje 120. letnice društva,  
ki bo letos poleti  
Pred 120 leti je bilo v Tešanovcih v občini Moravske Toplice 
ustanovljeno prostovoljno gasilsko društvo, ki je v soboto 
21. februarja opravilo svoj 120. letni občni zbor društva. V 
dolgih 120 letih zgodovine gasilstva, je društvo leto obrnilo 
in postavilo pomembne mejnike v 120 letnem delovanju na 
področju požarne varnosti. Sicer gasilci, kot je bilo poudarjeno 
na občnem zboru ne morejo biti ravnodušni, država in ljudje 
od njih pričakujejo, da bodo vedno v pripravljenosti pomagati 
ob nesrečah ali požarih in nudenju takšne ali drugačne 
pomoči ljudem. Biti gasilec je vrednota in pomeni imeti 
veliko razvite občutke dolžnosti, odgovornosti in pripadnosti 
svojemu kolektivu, predvsem pa občutek za pomoč ljudem. 
V gasilstvu se združujejo vrednote tradicije, družabnost, 
odgovornost, prijateljstvo in dobro počutje, ki uspešno deluje 
na Slovenskem prostoru že 147 let, v Tešanovcih pa že 120 
let.  Čeprav so gasilci samo prostovoljci, ki zaradi svojega 
dela in poslanstva ne pričakujejo in ne zahtevajo plačila. 
Gasilci od države pričakujejo, da dobijo svoje mesto, veljavo, 
status, financiranje in olajšanje pri vsakdanjem delovanju. Z 
davčnimi blagajnami so se gasilci, kot glavna sila zaščite in 
reševanja izenačili z gospodarskimi subjekti, ki se ukvarjajo 
s pridobitno dejavnostjo, kar pa ni prav. 120. jubilejnega 
občnega zbora se je udeležili tudi župan občine Moravske 
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NAŠI GASILCI

tekmovanju v orientaciji. Opravili bodo pregled društva in 
se z desetinami udeležili sektorskega, občinskega in drugih 
tekmovanj. Želja društva je, da bi ponovno ustanovili desetino 
mladincev.  Na področju osveščanja bodo krajane Tešanovcev 
seznanili in poučili v smislu požarne varnosti ter prikazali  
delovanja opreme in gašenja. 

J.Ž.

Ob dnevu civilne zaščite 
Štab CZ za Pomurje je skupaj z Upravo RS za zaščito 
in reševanje v sodelovanju z Občino Gornja Radgona, 
pripravil osrednjo regijsko slovesnost s podelitvijo priznanj 
in nagrad CZ za leto 2015 v počastitev letošnjega dneva Ci-
vilne zaščite, ki se vsako leto v začetku marca praznuje od 
leta 1992. Na slovesni podelitvi priznanj in nagrad, ki je bila 
v OŠ Gornja Radgona je priznanje za svoje delo na področju 
zaščite in reševanja prejel tudi Geza GRABAR  iz Tešanovcev.
Zlati znak CZ, ki se podeljuje posameznikom, skupinam in 

organizacijam za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju 
in krepitvi organiziranosti, usposobljenosti in pripravlje-
nosti CZ ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, za 
pomembne dosežke pri razvojnem in raziskovalnem delu, ki 
je pomembno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesre-
čami, hrabra dejanja ter druge izjemne dosežke pri zaščiti 
in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter 
varovanja okolja ob naravnih in drugih nesrečah, so preje-
li: PGD Prosenjakovci, PGD Sebeborci in PGD Tešanovci, ki 
letos praznujejo 120-letnico aktivnega delovanja.

Majda Lipič Prosič

Krajevna skupnost Bogojina bogatejša 
za nov defibrilator 
Na pobudo Športnega društva Bogojina je Krajevna skupnost 
Bogojina kupila nov defibrilator, ki je namenjen vsem občanom 
Bogojine in širše okolice, ki ga bodo potrebovali ponesrečenci, 
in sicer v primeru prometne nesreče ali kakšne druge nesreče 
ob zastoju srca, ko je potrebno ponesrečenca oživljati s pomo-
čjo defibrilatorja. Za občane Bogojina je krajevna skupnost Bo-
gojina v nedeljo, 3. aprila v dvorani Kulturnega doma pripravila 
predstavitev temeljnih postopkov oživljenja in prikaz delova-
nja defibrilatorja in mobilne aplikacije iHELP, za hitrejši reševa-
nje življenja v primeru zastoja srca. Številnim občanom je na 
področju teorije in praktičnega prikaza predstavil strokovnjak 
s tega področja Andraž Ogorevc, ki je slikovito in obširno pred-
stavil samo delovanje defibrilatorja s poudarkom »Jaz rabim 
in nudim pomoč«. Vsaka druga nesreča, ki se zgodi na cestah, 
človeku največkrat nastane zastoj srca, pri čemer je potrebno 
hitro, pravilno in strokovno pristopiti z oživljenjem z rokami in 
nato je potrebno poklicati pomoč in sicer prvo zdravniško po-
moč iz naj bližnjega zdravstvenega doma ali iz murskosoboške 
bolnišnice. V takih primerih je vsaka minuta pomembna, da se 
ponesrečenca pravilno oživlja. K oživljanju s pomočjo defibri-
latorja pa se v zadnjem času vse bolj uveljavlja tudi mobilna 
aplikacija iHELP, ki ponesrečenca zazna na razdalji 500 metrov, 
ki lahko takoj pristopijo k reševanju in oživljanju. Po Sloveniji 
je tačas  že nameščenih 1146 dostopnih defibrilatorjev in med 
njimi je tudi nov defibrilator v Bogojini. Na predstavitvi je bilo 
večkrat poudarjeno, da je na tem področju potrebno veliko 
strokovnega znanje za reševanje življenj, katero si morajo pri-
dobiti krajani Bogojine. Del tega oživljenja zunanjega srca so 
vaščani Bogojine na predstaviti tudi praktično poskusili, kako 
pravilno in strokovno pristopiti k oživljanju ponesrečenca v pri-
meru zastoja srca. Nove pridobitve pa so predvsem zelo veseli 
športniki Športnega društva Bogojina in gasilci prostovoljnega 
gasilskega društva Bogojina, ki bodo morali opraviti še veliko 
teoretičnih usposabljanj za pravilno oživljenja ponesrečenca z 
novim defibrilatorjem. Po predstavitvi novega defibrilatorja je 
Andraž Ogorevc le-tega predal predsedniku Krajevne skupnosti 
Bogojina Igorju Camplinu. Nov defibrilator za katerega je kra-
jevna skupnost odštela 2.170 evrov, bo nameščen in dostopen 
vsem občanom oznako AED v središču vasi Bogojina, to je pri 
križišču med dvema stanovanjskima hišama na odcepu proti 
Lovskemu domu in župnijski cerkvi Bogojina. J.Ž. 

Andraž Ogorevc je svečano predal nov defibrilator predsedniku KS 
Bogojina Igorju Camplinu.



     Lipnica - 28. april 2016  : : : : : : : : : :   15

Člani Rotary kluba Martjanci darovali kri
Člani Rotary kluba Martjanci so poleg svojega humanega 
poslanstva dejavni tudi na področju krvodajalstva. Tako so 
se člani kluba v četrtek, 18. februarja zbrali v Centru za trans-
fuzijsko dejavnost murskosoboške bolnišnici in darovali 
življenjsko tekočino - kri za vsakega, ki to potrebuje. Ker pa  
njihov klub ni številčen, so k sodelovanju povabili tudi njihove 
mlade rotare, ki so združeni v Rotaract Martjanci, sorodnike in 
prijatelje. Krvodajalske akcije se je udeležilo 23 prostovoljnih 
krvodajalcev, ki so se zavedali te humane pomoči sočloveku, 
ko so darovali svojo kri za človeka, ki je te tekočine potreben, 
saj so na ta način opravili veliko humano poslanstvo.  V Ro-
tary klubu Martjanci, kjer s finančnimi prispevki  pogosto 
pomagajo socialno ogroženim posameznikom in družinam, 
ki so pomoči potrebni se zavedajo svojega poslanstva, zato si 
želijo tudi na takšen način pomagati ljudem, ki to življenjsko 
tekočino nujno potrebujejo. Ob koncu krvodajalske akcije so 
sklenili in se dogovorili, da bodo kri darovali tudi drugo leto. 

J.Ž.

»Pá smo poželi«
Plod trdega dela, številnih ur vaj in odrekanj je bila celo-
večerna etno – kulturna prireditev, ki smo jo pripravili čla-
ni folklorne skupine KUD Jožef Košič Bogojina, 2. aprila v 
kulturni dvorani v Bogojini. Prireditvi smo dali naslov »Pá 
smo poželi«, saj je bila osrednja tema žetev in hudomušni 
dogodki okoli nje. Dogajanje na odru je bilo prepleteno s 
petjem, plesom in šegami, ki so se dogajale v času žetve. 
Žetev kot opravilo je imelo v preteklosti pomembno vlogo, 
ne samo zaradi tega, ker je od njegovega doprinosa bilo 
odvisno preživetje skozi celo leto v družini, ampak tudi zato, 

ker se je takrat povezala ne samo družina, ampak tudi vas. 
Tudi naša folklorna skupina je družina v malem. Najstarejši 
član šteje 52 let, najmlajša članica pa komaj 8 mesecev in 
je vedno z nami na vajah. Prireditev smo osnovali tako, da 
smo bili vanjo vključeni vsi, torej vseh je 31 članov. Vse nas 
veseli medsebojno druženje ob plesu in pesmi. Predvsem 
pa smo ponosni na naše izročilo, ki nam je bilo dano, da ga 
negujemo. Zavedamo se njegove vrednosti, zato težimo k 
temu, da ga z veseljem prenašamo na mlajše rodove. 
Naše prireditve se je udeležilo veliko ljudi, za kar se vsem 
udeleženim iz srca zahvaljujemo. S prisotnostjo so nam iz-
razili podporo in potrditev, da delamo v pravi smeri. Aplavzi 
pa so izražali, da so v vsem predstavljenem uživali. 
Želimo si, da bi znotraj folklorne skupine še naprej uspešno so-
delovali in ustvarjali čim več, tej prireditvi, podobnih dogodkov. 

Folklornice in folklorniki KUD Jožef Košič Bogojina

LJUDJE IN DOGODKI

Člani Rotary kluba Martjanci darovali kri za potrebe murskoso-
boške bolnišnice.

RAZPIS
MOJ DOM LEPO UREJEN

Društvo upokojencev Moravske Toplice razpisuje natečaj 
med svojim članstvom – za najlepše urejeno domačijo.
Pravico do sodelovanja na natečaju imajo le člani DU Mo-
ravske Toplice.
Prijavi se lahko lastnik domačije, prijavijo ga lahko tudi 
drugi.

Prijave zbira tajnik DU
Ludvik Sočič
Noršinci 47, 9221 Martjanci
telefon: 040 863 464, e-mail: socic47@siol.net
do 30. maja 2016

Podpredsednica DU
Nada VEREN
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AKTUALNO

o ko l j u  p r i j a z n e
male biološke čistilne naprave in 
hišna črpališča

•slovenski proizvod 
•dolga življenjska doba
•odlično razmerje cena/kakovost

b a r v e  i n
r a z p r š i lc i

m a l a  b i o l o š k a  č i s t i l n a  n a p r ava

h i š n o  č r pa l i š č e

•osnovna in vremenska zaščita lesa 
•protipožarna zaščita lesa
•izdelki proti pokanju lesa
•tehnični razpršilci
•antikorozijski premazi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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 
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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 pri-
hodnje).
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 od-
padki, azbestna kritina in drugi odpadki, ki 
vsebujejo azbest, gradbeni odpadki, steklo, 
zemlja, listje, veje in drugi biološko razgra-
dljivi 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.

AKTUALNO

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, … 

Manj soli, pa vseeno okusno
Raziskave so pokazale, da večina pre-
bivalcev Slovenije zaužije preveč soli 
(vključno z otroki). Kako uspešno zmanj-
šati količino soli v vsakdanji prehrani? 
Najlažje je, če upoštevamo nekaj pre-
prostih priporočil.  Sprememba naj bo 
postopna. Dovolimo našim brbončicam, 
da si postopno opomorejo in postanejo 
občutljive za zaznavanje  bogatih oku-
sov hrane.  Torej, postopno zmanjšujmo 
količino dodane soli. Le tako se bomo 
privadili in pozneje vztrajali. Izogibajmo 
se živilom in hrani z veliko vsebnostjo 
soli. Zato pri nakupu obvezno berimo 
deklaracijo na živilu (za branje je še kako dobrodošla lupa). 
Vsak izdelek, ki vsebuje več kot 1,5 g soli/100 g živila oziroma 
izdelka ali več kot 600 mg  natrija/100 g živila oziroma izdel-
ka, ni primeren za naše zdravje! Čim pogosteje poskušajmo 
izbrati živila, ki vsebujejo do 0,3 g soli/100 g oziroma 100 
mg  natrija/100 g. 
Na naših jedilnikih naj bo čim več sveže zelenjave in sadja. 
Ponovno odkrijmo čudovite in bogate okuse naravne hrane. 
Izbirajmo polnovredna žita in žitne izdelke, ker so polnega 
in bogatega okusa. Jedi raje začinimo, kot solimo. V zameno 
za sol uporabljajmo različna zelišča  – sveža, suha ali za-
mrznjena. Osnovna mešanica, ki služi kod nadomestek soli 
vsebuje:  origano, rožmarin, baziliko in timijan. Začimbe in 
dišavnice oplemenitijo jedi, podarijo jim poln okus in vonj. V 
trgovinah najdemo  pestro izbiro začimb in dišavnic. Izberi-
mo  tiste brez dodane soli. Na voljo so posamezne začimbe/
dišavnice ali v kombinaciji. Imejmo vedno pestro zalogo za-
čimb in zelišč. Sveže dišavnice lahko imamo vedno pri roki. 
Uspevajo na okenski polici, balkonu ali vrtu. Način priprave 
jedi tudi  prispeva k zmanjšanem vnosu soli. Za pripravo 
jedi v sodobni posodi za pripravo jedi brez maščob, foliji, 
papirju za peko ali foliji potrebujemo minimalno količino 
soli, včasih pa zadostujejo tudi samo začimbe/dišavnice.  
Mariniranje živil (meso, tofu, zelenjava) svežimi/suhimi di-
šavnicami in začimbami ter malo soli naredi jedi okusne. Za 
pripravo okusnih domačih sendvičev namesto suhomesna-
tih izdelkov uporabimo pečeno piščančje, puranje ali pa tudi 
pusto svinjsko meso. Meso marinirajmo in dobro začinimo 
(kumina, majaron, timijan, poper, lovor, česen, rdeča papri-
ka), specimo, ohladimo in shranimo v hladilnik. Za sendviče 
uporabimo tanke rezine mesa in zelenjavo.
Odstranimo solnico z mize.  Bodimo pozorni na izbiro jedi, ko  
se prehranjujemo izven doma.  Tako na primer raje  izberimo 
testenine s paradižnikovo omako, zelenjavo in mesom kot pa 
testenine s slanino, siri in šunko.  Enako velja za pico (zelenjav-
na pica z manj sira). Prosimo, da nam zrezek pripravijo brez ali 
malo soli. Za solato izberimo svežo zelenjavo (zelena solata, 
ribano zelje ali korenček…) ter jih prelijmo s kisom in oljem. 
Čez šest do osem tednov postopnega zmanjševanja soli 
bomo odkrili neverjetne okuse, ki smo jih že pozabili (bili 
so zakriti s slanim okusom) ter bomo lahko uživali v manj 
slanih jedeh. S tem bomo dolgoročno prispevali k boljšemu 
zdravju.  Splača se, verjemite. 
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Riba iz pečice
• 1-2 ribi (cca 90 dag)
• 4 žlice olivnega olja
• 2 paradižnika
• 1 bio limona
• 3 stroka česna
• 1 žlička mlete paprike (po želji malo ostre paprike)
• origano, timijan, sveže mlet poper, lovorov list, sol

Očiščeno ribo operemo v slani vodi in odcedimo. Natremo 
jo z mešanico začimb in  damo v pekač namazan z dvema 
žlicama olja.  V trebušno votlino ribe damo sesekljan česen 
in lovorov list. Limono in paradižnik narežemo na kolobar-
je in položimo na ribo. Pokrijemo s folijo in damo vročo v 
pečico in pečemo približno 25 minut. Odstranimo folijo in 
ribo spečemo do konca.  

Prim. mag. Branislava Belović, dr.med.
Nacionalni inštitut za javno zdravje  (NIJZ)

Družina Horvat obiskala  sorodnike, 
izseljence v Južni Ameriki
Družino Horvat je v poslovalnico TIC Moravske Toplice za-
nesla posebna namera - kupiti tradicionalne spominke iz 
Prekmurja za sorodnike iz Urugvaja, ki jih bodo obiskali. 
Nenazadnje zdomcev iz Prekmurja po svetu ne primanj-
kuje, ker pa tokrat govorimo o izseljencih, ki imajo daljne 
korenine v naši občini, je tudi ekipa TIC Moravske Toplice za 
Horvatove sorodnike pripravila drobno pozornost – majice. 
Priložnostno je po vrnitvi družine Horvat iz Južne Amerike 
nastal pričujoči intervju, ki med drugim nekoliko razkriva 
tudi turistično plat Urugvaja. 

Vprašanje je vezano na vaše sorodnike, družino Aguirre 
Yost, ki ste jih obiskali v Montevideu, prestolnici Urugva-
ja. Kljub uspešni asimilaciji njihovih prednikov in popolni 
prilagoditvi kulturi drugega kontinenta – kakšen je njihov 
stik z oddaljeno Slovenijo? 
Martha je  že vnukinja gospe Terese, ki je leta 1930 odšla iz 
Prekmurja, za njo več ne moremo reči da je zdomka, je pa 
sama večkrat omenila, da so »otroci ladij«, enako kot preo-
stala večina tamkajšnjega prebivalstva, ker so potomci pri-

seljencev, ki so v prišli z ladjami.  Teresa se namreč ni nikoli 
več vrnila v domači kraj, po njeni smrti so se stiki z domačini 
v Prekmurju izgubili.Na srečo pa Marthi(Teresini vnukinji) 
nekaj ni dalo miru. Po obstoječih pismih je izbrskala naslov 
in se leta 2006 z družino odpravila na pot raziskat svoje 
korenine v Slovenijo, natančneje v Andrejce. Preden so se 
odpravili na pot, je v bližini našla turistični kraj Moravske 
Toplice in tam uredila nastanitev. Po vseh zanimivih dogo-
divščinah ji je le uspelo najti domačijo njene babice Terese 
v Andrejcih in vse potomce, med katere spadamo tudi mi. 
Takrat so bili zelo presenečeni in presrečni, da so spoznali še 
Teresinega najmlajšega brata Aleksandra Horvata (mojega 
sedaj žal že pokojnega dedka).  

Kako vaši sorodniki vidijo Prekmurje - Moravske Toplice?
Slovenska majhnost in raznolikost jih zelo navdušuje, všeč 
jim je, da imamo še vedno toliko ohranjenih gozdov in par-
kov, da je pokrajina tako zelena in raznolika v vseh pogledih. 
Še posebej jih pa seveda navdušuje Prekmurje, mirnost naše 
pokrajine ter dobrosrčnost in gostoljubnost ljudi, ki tukaj 
živimo. Zato se v njih vedno znova poraja želja po obisku 
naših krajev.

Kako vi vidite njihov način življenja, bi lahko živeli tam?
Med Urugvajem in Slovenijo se da potegnit kar precej vzpo-
rednic.  Je tudi ena izmed najmanjših držav Južne Amerike s 
približno 3 milijoni prebivalcev, katerih slaba polovica pa živi 
v prestolnici Montevideo z okolico. Veliko ljudi ima vikende 
na podeželju, oziroma ob krasnih urugvajskih plažah, kamor 
se zatekajo k počitku od težkih in stresnih vsakdanjikov.
Urugvaj ima tisto neko posebnost, na katero se človek z lah-
koto privadi in se zlije z njihovim načinom življenja. 
Čeprav pa pri meni še vedno velja zelo dober stari pregovor: 
»Vsepovsod je lepo, a doma je najlepše«.   

Načrti družine Aguirre Yost, so povezani s Prekmurjem?
Do sedaj so Slovenijo obiskali že trikrat. Naslednji obisk 
Evrope in seveda tudi Slovenije načrtujejo v poletju leta 
2018, ko se bosta Martha in Arthuro že oba upokojila in 
bosta lahko v Evropi ostala dlje časa, načrtujeta nekje tri do 
štiri mesce potovanja po Evropi. Od tega kakšna dva tedna 
v Prekmurju, oz. Sloveniji. Z njima bodo najverjetneje prišli 
tudi sorodniki. Če ne takrat z njima, pa ob kakšni drugi pri-
ložnosti, ker jih je Martha vse precej navdušila in imajo vsi 
veliko željo in seveda tudi možnost obiskati naše kraje, kjer 
izvirajo njihove korenine. 

Kakšni so vaši vtisi iz nedavne poti po Južni Ameriki? Katera 
mesta ste vse obiskali, kaj ste si ogledali? Kaj je vas in vaše 
starše še posebej navdušilo (kultura, domačini, prehrana, 
turizem)?
Vtisi s potovanja so enostavno nepopisni, najprej smo obi-
skali sorodnike, ki živijo v urugvajski prestolnici Montevideo.  
Že takoj prvi večer, ko smo prispeli v Montevideo,  se je zbra-
lo celo naše sorodstvo (okrog 20 ljudi) in smo se družili ob  
dobrotah, ki so jih pripravili. Najbolj so nas navdušile njihove 
mesne dobrote s tipičnega žara. Meso je njihova glavna jed 
in je precej kakovostno, kajti vse živali so gojene na prostem. 
Kruha recimo jedo zelo malo.
Sam Montevideo leži ob gromozanskem izlivu reke Rio de la 
Plata v Atlantski ocean, ki je tudi naravna meja med Argen-Zakonca Martha in Arturo Aguirrev majcah TIC MT.
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tino in Urugvajem. Tako imaš tudi v Montevideu občutek, 
kot da bi bil na morju, precej ljudi se tudi kopa, čeprav je 
voda prav rjave barve zaradi enake barve peska in sladko-
vodna, kar pa ne pomeni da je onesnažena. Veliko je krasnih 
in ogromnih parkov in arhitekturnih stvaritev. Obiskali smo 
tudi klub Slovencev v Montevideu in eko-agrokulturno zdru-
ženje, ki deluje šele par let.
Naši sorodniki se recimo nikoli ne kopajo v  morju/reki v 
Montevideu, tako smo se odpravili na njihov vikend v Costa 
Azul, ki je od Montevidea oddaljen 60 km. Tam se še tudi 
pozna vpliv reke, tudi voda še ni čisto slana, odvisno tudi od 
mešanja atlantskih in rečnih tokov. Plaže so pa enkratne, 
bele peščene, ki jim ni videti konca. Gneče na plažah ni, ker 
so ogromne in se množice ljudi porazgubijo. Na teh plažah 
res lahko najdeš prostor in mir za počitek.
Pot smo nadaljevali proti najbolj elitnemu obmorskemu 
delu Urugvaja, to je Punta del Este. Kraj, kjer se zbirajo in 
imajo vikende, oz. vile najbogatejši prebivalci Urugvaja, ka-
kor tudi Brazilije Argentine, Španije, Portugalske …
Naprej smo se podali na pravo adrenalinsko avanturo pro-
ti CaboPolonio, ki je zaščiteno obmorsko ozemlje in se ga 
lahko obišče samo z organiziranim prevozom. To pa so stari 
vojaški dvonadstropni tovornjaki s pogonom na vse štiri ko-
lesa, in še s temi smo se vmes le stežka prebili čez peščene 
sipine. Po dobri polurni adrenalinski vožnji z vetrom v laseh 
in premetavanju sem ter tja skozi krasno neokrnjeno step-
sko pokrajino, smo prispeli na cilj, CaboPolonio. To je kraj, 
kamor so se pred 20 leti začeli zatekati hipiji nazaj k naravi, 
stran od velikih množičnih mest. Kraj, kjer lahko rečeš, da se 
čas ustavi, kjer ni elektrike, le peščica prijaznih domačinov 
in avanturistični turisti, katerih število naglo narašča. Kraj 
ponuja tudi nastanitev v »hipijevskih hostlih«, kjer res lahko 
doživiš tisto pristno spokojnost in mirnost kraja. 
Za par dni smo se nastanili tudi v Punta del Diablo, kraj je 
podoben CaboPoloniu, vendar že naprednejši in bolj razvit, 
je prava turistična atrakcija domačinov, kot tudi ljudi iz vseh 
koncev sveta. Je blizu meje z Brazilijo.
Obiskali smo tudi mestece Colonia del Sacramento, eno naj-
starejših mest Urugvaja, ki je tako v preteklostikot še danes 
predstavljalo pomembno pristaniško točko. Mesto je pod 
Unescovo zaščito, kjer se zdi kot da bi se čas zavrtel nazaj.
Iz Colonie smo se z ladjo podali še proti Buenos Airesu, pre-
stolnici Argentine. Fantastično in ogromno mesto je znano 
po odlični kulinariki, tangu, arhitekturi ter prav tako po zelo 
velikem številu priseljencev, tudi iz Slovenije.

TIC Moravske Toplice v sodelovanju z Marino Horvat 

Terapevtska skupnost za ljudi na 
družbenem robu
Skupnost Srečanje je terapevtska skupnost, ki je namenjena 
ljudem na družbenem robu, ki so se tam znašli zaradi raz-
ličnih težav, predvsem zaradi različnih zasvojenosti. Namen 
Skupnosti Srečanje je pomagati ljudem na poti zdravljenja 
zasvojenosti. V Sloveniji obstaja že več kot 20 let. Prvi tovr-
stni center je leta 1994 na pobudo Slovenske Karitas osebno 
odprl don Pierino Gelmini v Novi Gorici. Danes v Sloveniji 
deluje pet tovrstnih skupnosti.  Na splošno je znano, da gre 
za stanovanjski strogo abstinenčni program, ki uporablja 
hierarhičen model v fazah zdravljenja, ki kažejo na različno 
raven osebne in skupinske rasti. Pri svojem delu skupnost 
uporablja različne skupinske procese, ki so v pomoč posa-
mezniku, da se nauči sprejemati pozitivne družbene norme 
in razviti odgovornost do življenja. Člani skupnosti v svojih 
odnosih na strukturiran in nestrukturiran način vplivajo 
na stališča, vedenje in odnos do uporabe drog, alkohola, 
zdravil ali druge nekemične zasvojenosti. Predvsem gre za 
ponovno ali na novo pridobivanje tistega, kar je človeku 
zasvojenost vzela: delovne navade in spretnosti, vrednote, 
povrnitev telesnega in čustvenega zdravja, funkcionalni 
življenjski slog in na sploh urejeno življenje. Ko govorimo 
o Skupnosti Srečanje in tistih, ki so vključeni v skupnost, je 
treba poudariti, da je v prvi vrsti program namenjen tistim, 
ki imajo vrsto težav, povezanih z zlorabo različnih substanc. 
Že nekaj časa pa na vrata skupnosti trkajo in so sprejeti 
ljudje, ki imajo poleg naštetih tudi druge resne težave, po-
vezane s pravosodnim sistemom, pomanjkanje pozitivne 
socialne podpore, težave z duševnim zdravjem in druge 
osebnostne motnje. Edini pogoj, ki ga posameznik mora 
izpolniti pred vstopom v skupnost, je želja po spremembi 
svojega življenjskega sloga in pripravljenost na tem trdo 
delati. 
Skupnost Srečanje se močno razlikuje od drugih pristopov 
urejanja in zdravljenja predvsem v delovanju skupnosti, 
katere del so predvsem tisti, ki so se odločili za program, 
v pomoč pa so jim strokovni delavci. Nekateri med njimi 
svoje znanje črpajo iz osebne izkušnje, drugi pa iz izobrazbe. 
Vsekakor pa je močno poudarjena samopomoč. To pomeni, 
da vsak član skupnosti veliko prispeva k procesu lastnega 
spreminjanja in spreminjanja drugega. Močno sporočilo 
skupine, ki ga posameznik počasi privzame, je lastna odgo-
vornost za preteklost kot tudi sedanjost in prihodnost. Do-
ločene stvari mora posameznik opraviti sam, skupnost pa 
mu je v pomoč, podporo in spodbudo. Vzajemna samopo-
moč pa pomeni, da posamezniki, ki so že vidno napredovali, 
prevzamejo delno odgovornost za skupino in to postane 
pomemben vidik lastnega napredka. 
Kot smo že omenili, gre za poseben način življenja v sku-
pnosti, ki je močno podprt  z jasnimi pravili. Vsak dan za-
jema tri pomembne enote: čas za delo, čas za osebno rast 
in razvoj (delo na samemu sebi) in čas za počitek. Preko 
delovnih obveznosti posameznik spoznava in razvija svoje 
sposobnosti, odgovornost, odnos do orodja in se usposablja 
za samostojno življenje. Delo na samemu sebi pa pomeni, 
da posameznik spoznava sebe kot osebo, se sooča s samim 
seboj in z lastni vedenjskimi vzorci ter se sprejema takšne-

Fiesta s sorodniki



20   : : : : : : : : : :  Lipnica - 28. april 2016

LJUDJE IN DOGODKI

ga, kot je, osebnostno se razvija, premaguje lasne 
predsodke in občutke manjvrednosti, nauči pa tudi 
razreševati konflikte na družbeno sprejemljive na-
čine. Vse to ga vodi v osebno rast in odraščanje.  Da 
pa je član skupnosti sposoben uresničevati vse te 
naloge in slediti intenzivnosti samega programa, 
je prav tako pomembno, da se odpočije, zato je po-
čitek pomemben del dneva. Nekaterim se zdi ne-
pomembno to poudarjati, toda upoštevati je treba, 
kdo so člani skupnosti in kakšen način življenja 
so imeli do prihoda v skupnost. Tudi sam proces 
vzpostavljanja abstinence privede do nespečnosti 
in spremembe bioritma, katerega sestavni del je 
osebni počitek. Nekateri pravijo, da gre za izredno 
težek in zahteven program. Zahtevnost samega 
programa pa ni v dnevnem redu in posameznih 
omejitvah, ampak v tem, da je program usmerjen v 
spreminjanje človeka kot celostnega bitja: duhov-
no poglabljanje in iskanje smisla življenja, sreče in 
vrednot, prepoznavanje samega sebe in sprejema-
nje svojih omejitev, oblikovanje zdravega in spo-
štljivega odnosa do telesa ter sprejemanje lastne 
odgovornosti za drugega, družino in širšo družbo. 
Iz povedanega lahko sklepamo, da gre za praktičen 
program, ki zahteva človekova dejanja in ne zgolj 
lepe besede. Pri dokončnem obračunu z odvisno-
stjo in preteklim načinom življenja je pomembno 
tudi trajanje samega programa. Kljub temu, da se 
posameznik lahko odloči, da predčasno prekine s 
svojim programom in zapusti skupnost, pa je zelo 
pomembna dolžina bivanja v skupnosti, ker samo 
tako lahko preveri svoje rezultate, se nauči vztraj-
nosti, doslednosti in kljub skušnjavam ter preizku-
šnjam zna vztrajati. Določene vsebine programa 
pa lahko osvoji le takrat, ko se žrtvuje in sprejme 
določene odgovornosti v programu.
Velik delež uspešnosti samega programa lahko 
pripišemo tudi temu, da je obvezno sodelovanje 
samih svojcev tistega, ki je v Skupnosti Srečanje. 
Program ne samo, da nudi podporo, zaupanje in 
tolažbo svojcem, temveč si tudi prizadeva, da se 
spreminjajo tudi svojci in tako prispevajo k do-
brim rezultatom. Skupnost Srečanje je zastavila 
tudi poseben del programa reintegracije, ki je na-
menjen tistim, ki program zaključujejo in nimajo 
nobene možnosti samostojnega življenja, ali pa 
ni smiselno, da se po zaključku programa vrnejo 
v staro okolje. 

Zavod Pelikan – Karitas
SKUPNOST SREČANJE 
Polje 350
1260 Ljubljana Polje
Pisarna: 030/646-943
Zvone: 031/606-066
Brane: 030/646-947
Lojze: 030/646-940
Več na: http://pelikan.karitas.si/skupnost-sre269a-
nje.html

Škoda po divjadi
Lovska družina Moravci v skladu s 56. členom Zakona o divjadi in 
lovstvu (Uradni list RS, št. 16 z dne 20.04.2004) obvešča imetnike 
kmetijskih in gozdnih kultur na območju lovske družine Moravci ( 
upravljane površine k.o. Martjanci, Moravci, Tešanovci, Vučja Gomila, 
Fokovci in Suhi Vrh), da so imenovani pooblaščenci upravljalca lovišča 
za ocenjevanje škode na kmetijskih in gozdnih kulturah za obdobje 
2015-2017 sledeči:
SIMON BRUNER, stanuje Dolga ulica 84, SI 9226 Moravske Toplice, 
GSM: 031 525 362, 
DOMINIK HARI, stanuje Dolga ulica 92, SI 9226 Moravske Toplice, 
GSM: 041 865 514, 
ANDREJ SMODIČ, stanuje Vučja Gomila 61, SI 9208 Fokovci, GSM: 
041 211 415.
Oškodovanec je dolžan po 56. členu Zakona PISNO z vsemi relevant-
nimi podatki prijaviti škodo na kmetijskih in gozdnih kulturah v treh 
dneh od dneva, ko je škodo opazil na naslov LD Moravci, Dolga ul. 160, 
SI-9226 M. Toplice. 
S spoštovanjem in  pozdravi!
                                                                                              Andrej Smodič 
                                                                                                 starešina 

V svoje spleteno gnezdo v Tešanovce  se je 
vrnila bela štorklja iz Afrike
V deželo ob Muri so v poznih jesenskih dnevih lanskega leta v jatah 
zapustile bele dolgonoge štorklje, ki se na pomlad zelo rade vračajo iz 
toplih krajev iz Afrike nazaj v Pomurje. Štorklje imajo torej dva doma 
enega v Pomurju, drugega v Afrike. Štorklje so na pomursko pokrajino 
nadvse navezane, saj jim prija tukajšnja narava. Tudi v občini Moravske 
Toplice je kar nekaj štorkljinih gnezd v katera se vsako pomlad vračajo 
štorklje iz toplih krajev nazaj v svoja stara spletena gnezda iz šibja in 
drugega materiala na električne droge ali na dimnike. Pravo letošnjo 
štorkljo so prebivalci vasi Tešanovci opazili že v nedeljo, 20. marca, ko je 
še bil zelo mrzel dan. V to gnezdo se že več desetletij vračajo štorklje. 
Prvi se je vrnil samec, ki bo pripravil gnezdo - domek, ko se mu bo čez 
nekaj dni pridružila štorklja. Štrk veliko krat čez dan odleti na bližnje 
travnike, rad tudi čofota po potoku Lipnica, kjer si išče hrano, ko pa se 
zmrači pa se vrne v svoje gnezdo, saj je v svojem gnezdu varen, tam si 
najde svoje zavetje, ki ga varuje pred hladnim vremenom in vetrom. Ko 
se mu bo pridružila štorklja, bo odložila nekaj jajčk in čez čas se bodo 
zvalile mlade štorklje in tako se bo njihovo število povečalo in prebivalci 
Tešanovcev upajo, da bo drugo leto priletelo še več štorkelj, kot letos.

 J.Ž. 

V svoje gnezdo v Tešanovce  se je vrnila bela štorklja iz Afrike.
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UTRINKI:
Popestritev velikonočne tržnice - 
Moravska košara z velikanskimi pirhi, 
zajcem, košaro velikonočna tržnica 
TIC Moravske Toplice se je tokrat odločil za popestritev osre-
dnjega prireditvenega prostora v centru Moravskih Toplic 
ob velikonočni turistični tržnici. 
Velikansko košaro, ki je v velikonočnem času priložnostno 
krasila kraj Moravske Toplice, so spletli člani društva Pano-
netum: pot k samozadostnosti. Velikanske pirhe iz stiropo-
ra so porisali in z velikonočnimi motivi okrasili otroci vrtca 
Moravske Toplice pod mentorstvom vzgojiteljic. 
Kot se za veliko noč spodobi, nista manjkala niti velikonočni 
zajec in kokoš, oba narejena iz sena. 
Tovrstna popestritev kraja se je izkazala za uspešno, saj so se 
ob barviti velikonočni kulisi radi fotografirali številni turisti, 
kot tudi domačini. 
Zaradi pozitivnega odziva okolice pa že potekajo dogovori 
o nadaljnji okrasitvi. 

Čebele in opraševanje
V naravi že od nekdaj obstaja soodvisnost med rastlinami in 
njihovimi opraševalci, zlasti čebelami, tako da ene brez dru-
gih ne morejo preživeti. Poznamo več načinov opraševanja 
ali polinacije, vendar je najpomembnejši tisti, ki ga opravljajo 
čebele. Te žuželke na rastlinah poleg medičine, ki jo potrebu-
jejo za energijo, nabirajo tudi cvetni prah, ki ga zaradi veli-
ke vsebnosti beljakovin in rudnin nujno potrebujejo za svoj 
razvoj. Rastline, ki rastejo pri nas, delimo na žužkocvetke in 
vetrocvetke. Največ rastlin, pomembnih za pridelavo naše 
hrane, je žužkocvetnih, te pa so odvisne od opraševalcev. 
Vetrocvetke opraševalcev načelno ne potrebujejo. Cvetovi 
večine žužkocvetnih rastlin so najrazličnejših barv in oblik. 
Za uspešno razmnoževanje določene rastlinske vrste mora 
biti izmenjana dedna snov, in sicer tako, da zrnce cvetnega 
prahu iz prašnikov preide na brazdo pestiča. Opraševanje je 
torej prenos cvetnega prahu z ene rastline iste vrste na dru-
go. Uspešen prenos cvetnega prahu z ene rastline iste vrste 
na drugo je torej mogoč samo z opraševalci, med temi pa so 
najpomembnejši prav čebele. 

Pomen in vrednost opraševanja
Čebele torej oprašijo večino rastlin ter s tem zagotovijo hrano 
ljudem in živalim, zato ne pretiravamo, če rečemo, da je vsaka 
tretja žlica svetovne hrane odvisna od čebel. Po ugotovitvah 
znanstvenikov točne vrednosti opraševanja, ki ga v Sloveniji 
brezplačno opravijo čebele, ni mogoče izračunati, ocenjeno 
pa je, da je ta vrednost od 15–30-krat večja od vseh čebeljih 
pridelkov skupaj! Ker čebele dandanes same v naravi niso več 
sposobne preživeti niti ene zime, je torej delo slovenskih čebe-
larjev plemenito in družbeno koristno. V sosednji Avstriji pride-
lovalci sadja čebelarjem plačujejo za opraševanje, prav tako pa 
tudi v Nemčiji in ponekod drugod po Evropi ter seveda v ZDA.  
Pri vsem delu s čebelami pa ne gre samo za hrano, čebelje 
pridelke in kot najpomembnejše – za opraševanje, ampak 
tudi za ohranjanje biodiverzitete, torej za ohranjanje narave, 
raznovrstnega okolja oz. biotske pestrosti in drugih dejavni-
kov življenja. Zaradi vseh teh nalog naše avtohtone čebele 
kranjske sivke v Sloveniji živi več kot 22.000 različnih vrst 
organizmov, to pa našo državo po mnenju številnih strokov-
njakov uvršča med naravno najbogatejša območja v Evropi. 
Glede na zdajšnje število čebeljih družin v Sloveniji se nam 
za kakovosten opraševalni servis, ki nam ga brezplačno zago-
tavljajo čebelarji s svojimi čebelami, za zdaj še ni treba bati. 

Jure Justinek, ČZS info: jure.justinek@czs.si

LJUDJE IN DOGODKI

Velikonočna tržnica v Moravskih Toplicah tokrat v nekoliko bolj 
pravljičnih odtenkih. 

Velikonočna kulisa s košaro, pirhi velikani, kokošjo in zajcem iz 
sena 
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Velikonočna razstava pirhov in vezenin
V nedeljo, 2. marca so članice rokodelskega društva Vrtnica 
iz Prosenjakovcev v starem gasilskem domu pripravile že 
tradicionalno velikonočno razstavo.
Razstava je bila zelo bogata, saj smo na njej lahko občudovali 
različne vezenine z motivi velike noči, velikonočne pirhe ter 
risbice otrok iz dvojezičnega vrtca Prosenjakovci, ki so razsta-
vo samo še popestrili. Razstavo si je ogledalo veliko ljudi od 
blizu in daleč in vsi so bili mnenja, da je bila vredna ogleda, 
kar je marsikateri obiskovalec zapisal tudi v knjigo vtisov.
Vsem članicam rokodelskega društva »Vrtnica« želimo, da 
še naprej ustvarjajo z veliko ljubezni, truda  in predanostjo. 

Zapisala Bernarda Koroša Pantović

Praznik žena in deklet v Tešanovcih
Kulturno turistično društvo Tešanovci je v vaškem domu v 
Tešanovci pripravilo v nedeljo, 13. marca kulturno zabavno 
prireditev z naslovom Bababal, oziroma so proslavili dan 
žena in praznik mater s pestrim kulturnim programom. 
Osrednjo  tradicionalno prireditev Bababal je namreč pripra-
vila folklorna skupina Mali rijtar (ljudski razglašalec javnih 
obvestil z bobnom). Poleg nastopa domače folklorne skupi-
ne, so zapele tudi Filovske pevke pod vodstvom Marije Vegi, 
folklorna skupina Podkolonca Turističnega društva Cankova, 
številne zbrane v dvorani pa so za dobro razpoloženje poskr-
beli skupina  Nemaki iz Sela. Tudi mladi so poskrbeli s svojim 
prispevkom ob tem praznovanju deklet, ženam in materam. 
Nastopile so še Ema, Eva in Helena Vöröš ter Patricija in 
Sara Cigan. Kot je v nagovoru dejal predsednik KTD Tešanovci 
Franc Vitez, so pred dobrim desetletjem in pol prav ti člani 
uspešne folklorne skupine, ki že vrsto let delujejo v tem kraju 

in pripravljajo razne prireditve so zelo cenjeni. To je njihov pri-
spevek v čast vseh predstavnic nežnejšega spola, brez katerih 
ne bi mogla uspešno delovati nobena družina. Pred vstopom 
v dvorano vaško-gasilskega doma so bile vrtnice namenjene 
vsem ženam  in dekletom, od najmlajše do najstarejše, ki so 
se odzvale vabilu organizatorja. Po bogatem kulturnem pro-
gramu, v katerem je bilo tudi veliko plesa in skečev, so bile vse 
obiskovalke tudi postrežene z domačimi dobrotami. Številne 
zbrane, med njimi so bili tudi moški, jih je v dvorani zabaval 
Tešanovski Mišo (Miran Koltaj) s sinom Benjaminom. 

J.Ž.

V središču Moravskih Toplic so pred 
evangeličansko cerkvijo za velikonočne 
praznike postavili velikonočni pirh
Pred evangeličansko cerkvijo v Moravskih Toplicah so za ve-
likonočne praznike postavili velikonočni pirh, ki je kar nekaj 
dni krasil središče Moravskih Toplic. Zamisel o postavitvi pir-
ha je bila res enkratna, kajti ob pirhu so se ustavljali turisti 
in izletniki iz Term 3000 in hotela Vivat Moravske Toplice ter 
drugi naključni obiskovalci tega zdraviliškega centra. Vsi, ki 
so si ogledali posebnost Moravskih Toplic so bili nad novo-
stjo navdušeni. Sam pirh je bil izdelan iz kovanega železa in 
bil pobarvan z različnimi barvami, kot so pirhi ob veliki noči.

J.Ž. 

Tešanovcih so proslavili Bababal in spomnili na žene, matere in 
dekleta.

V središču Moravskih Toplic so pred evangeličansko cerkvijo za 
velikonočne praznike postavili velikonočni pirh.

Vsaka obiskovalka je v spomin prejela vrtnico.



     Lipnica - 28. april 2016  : : : : : : : : : :   23

Poglavitna skrb ohranjanje in 
negovanje vinogradniških običajev
Društvo Gaj, Vinogradniško turistično društvo Filov-
ci je v začetku meseca februarja opravilo redni letni 
zbor članov društva. Člani društva in številni gostje 
iz sorodnih prijateljskih društev so se zbrali v dvorani 
vaško- gasilskega doma v Filovcih, kjer jim je predse-
dnik društva Jože Tratnjek podal obširno poročilo o 
opravljenem delu v lanskem letu in hkrati podal pre-
dlog programa dela za letošnje leto. Letnega zbora se 
je udeležil tudi najstarejši član društva 93- letni Jožef 
Gutman, predsednik Krajevne skupnosti Filovci An-
drej Baligač in filovske ljudske pevke. Upravni odbor 
je imel 11 sej, na katerih so zastavljeni program dela 
sproti realizirali. Društvo je v lanskem letu zelo do-
bro sodelovalo s Krajevno skupnostjo Filovci in vsemi 
društvi, ki delujejo v vasi. Društvo je skozi celo lepo 
skrbelo za urejen prostor  v katerem delujejo, skrbeli 
so za vrtnice jih gnojili in obrezovali, ob vznožju v 
Filovski Gaj pa so tudi obrezali platane. Na rednem 
letnem občnem zboru društva so soglasno sprejeli 
okvirni program dela za letošnje leto. Tako so se že 
udeležili vinogradniškega kviza v Filovcih, načrtujejo 
predavanje o rezu vinske trte, hkrati pa bodo še opra-
vili rez vinske trge v  Filovskem Gaju in se udeležili 
meddruštvenega ocenjevanja vin, ki bo v Filovcih. 
Pripravljajo spomladansko očiščevalno akcijo, ki jo 
organizira občina Moravske Toplice. Vino lanskega 
letnika bodo nekaj steklenic stekleničili v društveni 
vinoteki. Poleti jih čaka društveni izlet na Madžar-
sko ter sodelovanje na 10 prazniku vina in kulinarike 
v organizaciji Krajevne skupnosti Filovci. V avgusta 
bodo postavili klopotec in z mrežo zaščitili grozdje 
v vinogradu. Sodelovali bodo na proščenju v Filo-
vskem Gaju s ponudbo domače kulinarike in vini. Po 
jesenskem trgatvi grozdja bodo skupaj z župnijo Bo-
gojina pripravili Martinovo nedeljo, ko bodo ob pra-
zniku svetega Martina blagoslovili mlado vino. Med 
letom bodo člani društva po svojih močeh skrbeli za 
urejanje in vzdrževanje okolice Filovskega Gaja ter 
zasadili nekaj novih vrtnic, ki lepo cvetijo skozi celo 
leto in dajejo temu vinorodnemu območju poseben 
čar. Čaka jih urejanje zidanice in vinograda, katero 
so dobili v upravljanje od pokojnega člana društva 
Jožeta Berdena, ter druge naloge in aktivnosti. 

J.Ž.

LJUDJE IN DOGODKI

Letni občni zbor društva Gaj Filovci.

Pri Horvatovih še vedno 
pridelujejo belo repo.

Pavel Horvat iz 
Bogojine pri svojih 
85 letih še vedno 
kmetuje 
V vasi Bogojina, ki spada v ob-
čino Moravske Toplice živi dru-
žina Pavla in Katarine Horvat, ki 
se še kljub starosti ukvarjata s 
kmetijstvom. V hlevu še vedno 
redita krave molznice in osta-
lo govedo, prašiče, zajce, redita 
tudi veliko perutnine za do-
mačo potrebe. Čeprav je Pavel 
dopolnil 85 let starosti, je še ve-
dno čil in zdrav, saj vsak dan v 
hlevu nakrmi živino, ročno po-
molze krave in odpelje mleko 
v domačo zbiralnico. Horvatovi 
za krmljenje živine uporabljajo 
belo repo, da ima živina boljši 
apetit. Tako je gospodar Pavel lansko leto zasejal nekaj arov bele 
repe. Bela repa je na polju do jeseni zrasla zelo debela in ko je 
prišel tisti čas so jo tudi ročno pomikali. Nekatera je tudi zarasla 
od 5 do 7 kilogramov. Na polju so imeli posejani dve sorti, kranjsko 
in podolgovato. Nato so jo shranili v klet, kjer jo sedaj celo zimo  
krmijo živini, prašičem in zajcem. Ker prihajajo toplejši dnevi bela 
repa začne poganjati »cino«, katero sedaj družina Horvat rabi za 
solato. Repo so tudi kisali, kot kislo repo so jo uporabili za kuhanje 
bujte repe, v času domačih kolin. Repa je za živino zelo zdrava, kajti 
ima veliko vode in tako se tudi živina na ta način, ko se pomeša 
s silažo tudi okrepča in ima boljši apetit za jesti. Pavel nam je ob 
obisku povedal, da že na kmetiji, niso že nekaj let pridelali tako 
debele repe, kot je zrasla lansko leto. Pavel se še »kar ne da« in  še 
ne bo »vrgel puške v koruzo« in bo še kmetoval, redil živini, oddajal 
mleko v mlekarno, dokler mu bodo moči dopuščale.

J.Ž.

Bikec Miki je posebnost kmetje Zver v 
Bogojini
Pri Zverovih v Bogojini se z živinorejo in poljedelstvom ukvarjajo 
že vrsto let. Gospodar Branko redi krave dojilje in sicer več pasem. 
V zimskem času so v hlevu, v poletnem času pa se največ časa 
zadržujejo na paši, in sicer na bližnjem travniku. Krave dojilje, ki 
se pasejo na travniku do 2 uri dnevno,  so se namreč navadile tako, 
da jih s ploskanjem privabi nazaj v hlev. Vse so proste reje, kar je  
za krave dojilje najbolj primerno. Ta čas ima gospodar Branko v 
hlevu 37 krav dojil, od tega pa namreč izstopa tele, ki je moškega 
spola, to je bikec Miki, ki je čiste pasme belgijske plave govedi, 
katerega so čiste mišice. Star je 4 mesece in ima že okoli 220 
kilogramov. Ima dober apetit, saj dnevno pridobi 1800 gramov 
na teži. Ko pa bo pridobil tam okoli 400 kilogramov bo začel pri-
dobivati na veliki mišični masi, takrat bo dobil druge šunke in bo 
šel za zakol. Sicer pa pri Zverovih pasmo belgijsko plave govedi 
doma križajo s simentalsko pasmo. Imajo še pasmo blonakvitet, 
ki je po novem prava posebnost njihove kmetije. Za krave doji-
lje so najboljša lisasta pasma, vsebovati morajo, oziroma imeti 
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vsaj 25 odstotkov belgijsko plave govedi ali blonakvitet, 
če pa je prisotna limuzin pasma, takrat ni več tako velike-
ga prirastka. Vse krave, ki so pripuščene s temi biki, kotijo 
zelo mala teleta, ki so na dolgih nogah, ko pa pridobijo do 
200 kg teže takrat začnejo pridobivati na mišični masi, 
kar se v končnem prirastku goveda pozna v količini in ki-
logramih. Krave dojilje in ostala teleta se prehranjujejo s 
silažo, okroglimi silažnimi balami in suhim senom. Pitanci 
(bikci in teličke) pa pri obroku dobijo še dodatno krmilo. 
Z prirejo govedi je gospodar Branko zadovoljen, saj  redi 
posebno kvalitetno govedo, zadovoljen pa je tudi s prodajo 
in prodajano ceno. Njegovo govedo odkupujejo odkupo-
valci iz okolice Ljubljane, ker za tržne presežke v Pomurju 
ni zanimanja. 

J.Ž.

Umetnostno zgodovinska ekskurzija 
ljutomerskih dijakov po Prekmurju
Dijaki prvega letnika Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer 
smo del svojih učnih ur pri pouku likovne umetnosti tudi 
letos že tradicionalno izvedli na terenu. Ker je bila tema, 
ki smo jo obravnavali, umetnost srednjega veka, obdobji 
romanike in gotike, smo obiskali sakralno arhitekturo teh 
obdobij. Odločili smo se za ogled gotske cerkve v Mar-
tjancih, romanske rotunde v Selu… Obravnavali smo tako 
značilnosti arhitekture teh obdobij, kakor tudi stenskega 

Bikec Miki je posebnost kmetje Zver v Bogojini.

slikarstva, ki ga v obeh primerih najdemo v odličnih pri-
merih gotskega fresko slikarstva. Del teh obdobij skriva v 
sebi tudi Plečnikova cerkev v Bogojini, mimo katere prav 
tako nismo mogli, saj predstavlja pravi arhitekturni biser 
tega arhitekta na našem koncu. Postanek z okrepčilom 
smo si privoščili na turistični kmetiji Puhan, kjer smo se 
razgledali z njihovega razglednega stolpa, ter izvedli geo-
grafsko nalogo določanja smeri posameznih točk v okolici.
V bližnjih Filovcih smo se ustavili še v Lončarskem zavodu 
Bojnec, kjer smo se seznanili še z lončarsko kulturno de-
diščino, ki jo tukaj še vedno ohranjajo.
Ekskurzijo smo zaključili v srednjeveški sakralni stavbi v 
Turnišču, ob ogledu katere smo lahko že ponovili snov, ki 
smo jo spoznavali v Martjancih in Selu, saj smo se srečali 
z istim obdobjem in celo z isto delavnico Janeza Aquile, ki 
je sooblikoval podobo tako martjanske, kot turniške cerkve.

Tanja Trajbarič Lopert,
prof. likovne umetnosti

Obisk Ljubljane in predstavitev kulturne 
dediščine
Kulturnega bazarja smo se udeležile v okviru UNESCO 
šole in  turistične vzgoje s spremstvom učitelja Kristja-
na Pertocija. Udeležile smo se osnove šole Fokovci, Ne-
gova, Apače in Bakovci. Pot je trajala okoli tri ure in po 
poti smo tudi uživali. Med potjo v Ljubljano smo lahko 
uživali v opazovanju lepot Slovenije. V Ljubljani smo se od 
avtobusne postaje odpravili peš do Cankarjevega doma, 
kjer smo se udeležile Kulturnega bazarja. Na Kulturnem 
bazarju v Cankarjevem domu smo predstavljali kulturno 
dediščino - romansko rotundo v Selu kot naš posvojeni 
spomenik. S seboj smo imeli tudi dodatna gradiva kot so 
zloženke o romanski rotundi, ki sta jih naredili Neli in Kaja. 
Obeske, magnete in broške z značilno poslikavo romanske 
rotunde pa smo izdelali učenci 9. razreda pri pouku likovne 
umetnosti. S seboj smo imeli tudi kratko ppt prezentacijo 
o romanski rotundi. Ko smo končali s predstavitvijo, smo 
imeli eno uro prostega časa za ogled ostalih ponudnikov 
na Kulturne bazarju. Tudi nekaj fotografij smo naredili. Po 
ogledu Kulturnega bazarja smo si na kratko ogledali me-
stno jedro Ljubljane. Najprej smo se odpravili po Ljubljani 

IZ ŠOL IN VRTCEV
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s spremstvom in vodenjem učitelja. Ogledali smo si kip 
Emonca, Kongresni trg, Tromostovje, Prešernov spomenik 
in hišo Julije, nato pa smo nadaljevali ogled po Ljubljani 
brez spremstva, kar je bilo za nas veliko presenečenje, saj 
smo se v velikem mestu kot je Ljubljana slabo znašli. Med 
samim pohajkovanjem smo obiskali McDonald´s, kjer 
smo se odlično najedli. Po kosilu smo se odpravili po stru-
gi reke Ljubljanice in si ogledali ljubezenske ključavnice. 
Dogovorjeni smo bili za uro, da se vsi skupaj zberemo. Po 
ogledu smo se počasi odpravili do avtobusa na avtobusni 
postaji. Čeprav smo želeli še ostati in si ogledati še Lju-
bljanski grad, pa smo počasi morali kreniti proti domu. 
Na avtobusu je bilo super, saj smo se zelo veselili, smejali, 
zabavali. Po dolgi vožnji smo po vrsti odložili udeležence 
drugih šol, na koncu pa smo še sami srečno prispeli do 
šole, kjer so  nas čakali starši. Tako se je za nas končal še 
en razburljiv dan. 

Saša Farkaš, 9. razred
Romana Kumin, 9. razred

Medobčinski otroški parlament na OŠ 
Fokovci
V četrtek, 18. 02. 2016, smo na Osnovni šoli Fokovci gostili 
že 26. Medobčinski otroški parlament. Na parlamentu je 
sodelovalo 15 šol iz Prekmurja, tema pa je bila PASTI MLA-
DOSTNIŠTVA. 

Ob prihodu je vsaka mentorica izmed sodelujočih  šol do-
bila škatlico, v njej pa dva paketa medenjakov, na katerih 
sta bila trakova različnih barv, da učenki oz. učenca iz iste 
šole pozneje nista bila v isti delavnici.
V kulturnem programu sta nastopala otroški pevski zbor 
in dramski krožek s predstavo Tak je inda bilau.  Kasneje 
sem še sama prebrala svoje razmišljanje o  pasteh mla-
dostništva. Celotno dogajanje je vodila učenka devetega 
razreda Nika Sukič.
Po končanem kulturnem programu smo se odpravili v ra-
zrede na  delavnice. Imeli smo različne teme. Naša skupi-
na je imela spolno nasilje na FB-ju, ostale teme pa so še 
bile motnje prehranjevanja, pomanjkanje koncentracije, 
rezanje in podobno. 
Naslednjih 45 minut  smo bili v učilnicah in trdo delali. 
Narediti smo morali plakat (to je naredil zapisovalec) in 
zaigrati dialog, ki smo si ga izmislili.
Po delavnicah nas je že čakala malica, in sicer sendvič, voda 
in jabolko.  Po opravljeni malici je vsaka skupina predstavi-
la svojo temo z dialogom. Po vsaki predstavitvi smo imeli 
še čas za pripombe in pogovor o vsem skupaj, bolje rečeno 
imeli smo debato. 
Po zasedanju so potekale tudi volitve za regijsko sreča-
nje. Udeležili se ga bodo Maša Kočar iz OŠ Cankova, Laura 
Schmidlechner iz OŠ I Murska Sobota, Jure Lazar in Teja 
Sapač iz OŠ Puconci, Živa Buzeti iz OŠ Tišina, Betina Matos 
iz OŠ Gornji Petrovci, Nika Sukič iz OŠ Fokovci in Dominik 
Gönc iz OŠ II Murska Sobota. 
Za nacionalni otroški parlament sta bila izvoljena Laura 
Schmidlechner  in Jure Lazar.
Po mojem mnenju je vsakdo odnesel nekaj pozitivnega s 
tega parlamenta in našel nove prijatelje.

Mojca Kučan 
Osnovna šola Fokovci

Majstri za vse
V sredo, 16. 3. 2016,  smo se »Majstri za vse« odpravili v graj-
sko dvorano v Murski Soboti na Srečanje otroških gledali-
ških skupin, da odigramo gledališko igro Počitnice gredo 
v pogubo, ki sva jo napisali učenki Sabrina Mojzer in Tara 
Horvat ter soavtorica Lara Kuhar. 
Gledališka igra govori o dveh supermankah, ki preprečita 
ravnatelju, da bi učencem vzel počitnice. V gledališki skupini 
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Verniki so se najprej v velikem številu zbrali pod vznožjem 
župnijske cerkve pri križišču pri  sakralnem znamenju - Pilu, 
kamor so prenesli spletene presmence, katere so položili sa-
kralnemu znamenju. Vsi skupaj so se zbrali okrog sakralne-
ga znamenja in v rokah so držali male  presmece iz zelenja, 
oljčne vejice in različno spomladansko cvetje. Po krajši verski 
slovesnosti so se spomnili cvetne nedelje, pevski zbor žu-
pnije Bogojina Talita je zapel nekaj cerkvenih pesmi, nato je 
domači župnik Stanislav Zver blagoslovil presmence, oljčne 
vejice in zelenje. Po blagoslovu so se vsi skupaj v procesiji 
odšli v domačo župnijsko cerkev Gospodovega Vnebohoda. 
Po procesiji so možje, ki so nosili spletene presmence le - te 
položili v stojalo pred cerkvijo, vsi skupaj pa so se odpravili 
k zahvalni sveti maši, katero je daroval domači župnik. Po 
darovani sveti maši so ponesli blagoslovljene presmece na 
svoje domove. Po nekaterih župnijah, kakor tudi v župniji 
Bogojina še ohranjajo te lep stari običaj, da blagoslovljeno 
presmence ali zelenje gospodar vrže na streho, da bo varo-
valo gospodarsko poslopje pred ognjem, drugimi nesrečami 
in ujmami. J.Ž.

Križev pot med slikovitimi vinogradi v 
Filovskem Gaju
Na peto postno tiho nedeljo, 13. marca je župnija Bogojina v 
Filovskem Gaju pripravila križev pot v naravi, med slikovitimi 
vinogradi. Pred leti so bile v tem predelu slikovitih Filovskih 
goric v Filovskem Gaju, predvsem na pobudo zakonca Jožefa 
in Barice Gutman doma iz Filovcev, zgrajene postaje križe-
vega pota. Križev pot je postavljen ob vznožju vinogradov in 
poteka vse do kapelice, ki je posvečena Kraljici Marije družine 
v Filovskem Gaju. Križevega pota v naravi se je udeležilo veliko 
vernikov domače župnije, vodil pa jo je domači župnik Stani-
slav Zver. S križem in prižganimi svečami so se verniki ustavili 
pri vseh postajah, kjer so opravili molitve, ves čas križevega 

LJUDJE IN DOGODKI

nastopajo tudi kitaristi, ki jih poučuje učitelj Miran Čarni iz 
Zavoda Virtuoz. 
Nekaj utrinkov z gledališke predstave vam pričarajo izbrane 
fotografije.

Sabrina Mojzer, Tara Horvat in Lara Kuhar 
Fotografije: Sebastian Novak

Na cvetno nedeljo so v župniji Bogojina 
blagoslovili presmence, zelenje in 
oljčne vejice
Na cvetno nedeljo, 20. marca so se verniki župnije Bogojina 
navsezgodaj zbrali pri jutranjem blagoslovu presmencev in 
zelenja. V župniji Bogojina so se verniki za cvetno nedeljo še 
posebej pripravljali, kajti h blagoslovu so prenesli različno 
cvetje, zelenje spleteno v manjše šopke. Posebej za cvetno 
nedeljo pa so se pripravljali v posameznih vaseh v Bogoji-
ni, Ivancih, Bukovnici, Filovcih in Strehovcih, v tej vaseh so 
namreč po domovih spletali posebne okoli 2 metra visoke 
presmenice, in sicer so bili spleteni iz najrazličnejšega spo-
mladanskega zelenja in obdani z različnimi rožami in so 
jih prinesli h blagoslovu. Vsak presmec za cvetno nedeljo je 
bil spleten po svoji zamisli, kajti le-te so predvsem spletale 
ženske  iz posameznih vas, pomagali pa so jim veroučenci. 

Na cvetno nedeljo so v župniji Bogojina blagoslovili presmence, 
zelenje in oljčne vejice.
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delov; slavje luči, besedno bogoslužje, krstno bogoslužje in 
evharistično bogoslužje. Velikonočna vigilija je v martjanski 
cerkvi potekala pozno v noč in po vigiliji so verniki na svoje 
domove odšli bolj duhovno obogateni. J.Ž. 

OBLJUBA DELA DOLG: 
Kostanjev piknik v Pordašincih ob dnevu 
spomina na mrtve
V naselju Pordašinci se že desetletja po večernem obisku 
vaškega pokopališča pri zvoniku peče kostanje in pokuša 
mošt. Gre za tradicionalno druženje vaščanov s posebnim 
poudarkom na spominjanju na pokojne. Na ta dan donita 
zvonova. Nekoč smo na ta večer kot otroci vsaj za en dan po-
skušali biti zvonar oz. se je iskalo bodočega zvonarja. (Žal) je 
vrvi zamenjala elektronika, vendar smo se kljub temu zbrali, 
se družili, in poslušali donenje zvonov. Pa tudi kostanji so 
se lepo spekli.

Gesztenye piknik Kisfaluban a hallotak 
napján
Kisfaluban már régi szokás, hogy az esti temető látogatás után 
a falu haranglábjánál gesztenyét sütnek és mustot kóstolga-
tnak. Ez a falusiak hagyományos társalgása, nagy hangsúlyt 
fektetve az elhunytak megemlékezésén. E napon zengnek a 
harangok. Régen ezen az estén a gyerekek egy napra haran-
gozók akartak lenni, és a falu harangozóját kerestük. (Sajnos) 
a kötelet felváltotta a villany, de ennek ellenére egybegyűltünk, 
társalogtunk, és hallgattuk a harang zengését. A végére pedig 
a gesztenye is szépen megsült.

Novoletno okraševanje v Pordašincih
KTD Zvon Pordašinci – MTE Harang Kisfalu je v nedeljo, dne 
13.12.2015, organiziralo novoletno okraševanje pri vaškem 
domu v Pordašincih. V ta namen so se zbrali vaščani in pred 
vaškim domom skupno okrasili božično jelko. Vaščani so bili 
pogoščeni s kosilom, pijačo in domačim pecivom. Zbrala se 
je kar polovica vaščanov. Namen prireditve je bilo druženje, 
saj si v današnjem času vzamemo le malo časa, da pokra-
mljamo s sosedi.

pota pa so tudi peli cerkvene pesmi. Zaključek križevega pota 
so sklenili pri kapelici, kjer se je župnik vsem, ki so se udeležili 
tega dogodka zahvalil, da so v tako velikem številu prišli molit 
križev pot.  

J.Ž.

Velikonočna vigilija v župniji Martjanci
Župnijska cerkev v Martjancih je posvečena svetemu Mar-
tinu, kjer so pred velikonočno vigilijo zakurili velikonočni 
ogenj. Pri ognju se je zbralo veliko domačih vernikov pred 
domačo župnijsko cerkvijo. K ognju je prišel domači župnik z 
ministranti in  vernik z velikonočno svečo. Župnik je prebral 
nekaj molitev. Nekaj besed je spregovoril o pomenu veliko-
nočnega ognja, med drugim je povedal, da ogenj pomeni 
luč- svetlobo. Nato je prižgal velikonočno svečo, katero je 
nosil en izmed vernikov. Po blagoslovu so v procesiji odšli v 
cerkev, kjer je sledilo prižiganje sveč od velikonočne, katero 
so verniki prinesli k velikonočni vigiliji. Velikonočno svečo so 
namestili pri glavnem oltarju  v cerkvi, ki bo gorela vedno 
ob darovanju maš ali kakšnih drugih cerkvenih obredih. Po 
blagoslovu sveč je sledilo svečano bogoslužje, katero je vo-
dil domači župnik Marjan Potočnik, pri obredu velikonočne 
vigilije je na koru pel mešani cerkveni pevski zbor župnije 
Martjanci. Sicer pa je velikonočna vigilija sestavljena iz štirih 

Križev pot med slikovitimi vinogradi v Filovskem Gaju.

Velikonočna vigilija v župniji Martjanci.
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praznikov. Vsak izdelek na razstavi je bil izdelan iz srca z 
veliko natančnostjo in potrpežljivostjo do posameznega 
izdelka. Poseben kotiček na prvi velikonočni razstavi v Sebe-
borcih je bil na ogled postavljen velikonočni pogrinjek z vse-
mi jedmi, ki sodijo k temu prazniku. Vse kulinarične jedi so 
bile na ogled postavljene v lončenih posodah in na lesenih 
loparjih. Tako so kolo časa zavrteli za nekaj desetletij nazaj, 
saj so velikonočno razstavo poimenovali »Vuzen nekoč in 
danes«, kjer so se na razstavi prepletali velikonočni izdelki, ki 
so jih izdelovali nekoč in izdelki, ki jih v Sebeborcih izdelujejo 
danes. Sebeborsko velikonočno razstavo so s svojimi izdelki 
še obogatili člani Turističnega društva Martin Martjanci in 
Društvo žena Kukeč, kjer je dejavnih tudi nekaj žensk iz Se-
beborcev. Vsi, ki so si velikonočno razstavo ogledali so dobili 
vtis, da je potrebno tako obliko razstav negovati in ohranjati 
tudi v prihodnje. 

J.Ž. 

Peter Lukašev iz Martjancev ima rad 
živali, predvsem eksotične živali
Peter Lukašev iz Martjancev ima že od mladosti ima rad 
živali, predvsem kače. Pred osmimi leti je tako domov prine-
sel pitone. Vsi so se že udomačili, in ko jih izpusti iz terarija, 
se plazijo za njim, kamor koli gre. Veliko krat se mu ponoči 
pridružijo tudi v postelji, kjer spi.  Spusti jih tudi v nara-
vo, da gredo na drevesa in drugam po dvorišču. Peter ima 
mrežastega pitona, ki lahko zraste do 12 metrov, indijskega 
pitona, in sicer alibinko Sony ter navadno rjavo pitonko Lju-
bico, ki meri 4,5 metra. Vse so čipirane in imajo potne liste, 
enkrat na leto  jih pregleda inšpekcija in pregleda prostore 
ter preveri, v kakšnem stanju so kače. Pitoni lahko živijo do 
45 let, tehtajo do 30 kilogramov, v dolžino pa zrastejo več 
metrov. Peter svoje znanje o kačah prenaša rad prenaša na 
druge. Tako je v Mursko Soboto v soboto, 5. marca pripeljal 
4,5 metrskega 11- letnega pitona in ga pred ribiško trgovino 
pokazal obiskovalcem, ti so se ga lahko dotaknili in nosili. 
Petru se je pridružil Mišel Zadravec, ki je prinesel rumene-
ga pitona, starega dve leti. Ta dan so si lahko obiskovalci 
lahko ogledali te plazilce – kače, ki so jih lastniki držali v 
rokah, drugod po svetu pa take kače živijo v pragozdovih 
in puščavah. J.Ž.

Újévi díszítés Kisfaluban
A MTE Harang Kisfalu vásárnap, 2015. december 13-án újévi 
díszítést szervezett a kisfalusi faluotthonnál. Ez alkalomból ös-
szegyűltek a falusiak, és a faluotthon előtt közösen feldíszítet-
ték a karácsonyfát. Az egybegyűltek ebéddel, itallal és hazai 
süteménnyel voltak megvendégelve. A falu lakosainak a fele je-
len volt a rendezvényen, amelynek a célja pont a társalgás volt, 
hiszen a mai rohanó világban kevés időt szánunk egymásra, a 
közös beszélgetésekre a szomszédokkal, barátokkal. 

V Sebeborcih so pripravili prvo 
velikonočno razstavo na temo   
»Vuzen nekoč in danes«
Društvo za kulturo, šport in turizem Žlaki Sebeborci je ob 
sodelovanju krajevne skupnosti Sebeborci v soboto 12. in 
v nedeljo, 13. marca v prostorih vaško - gasilskega doma v 
Sebeborcih pripravili prvo zanimivo velikonočno razstavo na 
temo »Vuzen nekoč in danes«. Članice društva so se tokrat 
zelo potrudile in na ogled postavile veliko najrazličnejših ve-
likonočnih izdelkov, od pisanic, aranžmajev, prtičkov, cvetja 
in drugih izdelkov, ki sodijo v okvir praznovanja velikonočnih 

V Sebeborcih so pripravili velikonočno razstavo. Peter Lukašev iz Martjancev ima rad živali, predvsem eksotične živali.
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TIC-ova stran 

Planinski pohod v spomin na nekdanja planinca Avgusta Delavca 
in Vilija Žižka.

Marija Horvat iz Mlajtincev ohranja 
staro kulinariko
V Mlajtincih v občini Moravske Toplice živi prikupna ženica, 
85 let stara Marija Horvat, ki že več kot 60 let dela na kme-
tiji in ohranja staro tradicijo – peko potic tikvač. To območje 
je pretežno kmetijsko, nekaj pa je tudi delavskih družin. K 
vsaki kmečki hiši sodi tudi dobra kulinarika, ki je predvsem 
potrebna, da bi se ohranila in ne bi šla v pozabo. Marija je 
celo življenje delala doma na kmetiji, skozi svoje življenje 
je veliko doživela dobrega in slabega, vendar pa ni nikoli 
obujala, danes, ko je prestopila 85- letni prag svojega življe-
nja še vedno rada kuha in peče tikvače. V veliko pomoč je 
vnukom, saj še varuje svoje pravnuke, vsak dan pa še tudi 
skuhala kosilo za družino Horvat. Večji del pšenice pridelajo 
doma na poljih in nato pšenico zamenjajo v Mlinopeku za 
moko. Prav iz te moke Marija več krat zamesi vlečeno testo, 
na katero potem da jabolka, buče ali repo in tako nasta-
ne okusne tikvača. Testo položi na lesen lopar z ročajem, 
nato na testo da sestavine in peče več vrst tikvač. Lahko so 
bučne, jabolčne ali repne tikvače, katere peče v krušni peči. 
Marija peče za večje praznike, obvezno pa tikvače peče na 
sveti večer pred božičem ali pred dnevom mrtvih. Ko so ti-
kvače pečene jih vzame iz peči, razreže in na vrhu premaže 
s domačo skuto in še tople postreže domačim ali gostom, 
ki pridejo na obisk. Tako Marija ohranja to staro kulinariko 
in jo prenaša na mlajše domače, na svojo snaho in svoji 
vnukinji.   J. Ž. 

Ustvarjalne delavnice TD Martin v 
Martjancih 
Takšni in podobni izdelki, kot je vidno na fotografijah, na-
stajajo na rokodelskih delavnicah, ki jih ob ponedeljkih vse 
do maja med 18. in 20. uro oziroma med septembrom in 
decembrom prireja TD Martin Martjanci, in sicer v vaškem 
domu Martjanci. Izdelate si lahko rože iz nogavic, s filigran-
sko tehniko zvijanja papirja pa lahko izdelate različne druge 
izdelke (vizitke, metuljčki, jajčka). Pridružite se jim! 
Na delavnicah s šivanjem, ki se odvijajo skozi celo leto ob 
sredah med 14 . in 17. uro, lahko krojite in šivate živalske 
figurice, pripravljajo pa se tudi na izdelovanje drobižnic in 
drugih praktičnih izdelkov. Vabljeni tudi na te delavnice!

TD Martin Martjanci

Planinski pohod v spomin na nekdanja 
planinca Avgusta Delavca in Vilija Žižka
Vsako leto Planinsko društvo Matica in Mura Murska So-
bota, pripravita memorialni planinski pohod na preminula 
nekdanja planinca Avgusta Delavca in Vilija Žižka. 12. pla-
ninski pohod, ki povezuje planince iz vseh koncev Pomurja 
tudi iz občine Moravske Toplice, je bil v nedeljo, 28. febru-
arja, ki se je začel pri vznožju bogojinskih goric pri pokopa-
lišču od koder jih je potem pot vodila delno po pomurski 
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ŠPORT IN REKREACIJA

OD TORKA DO SOBOTE 
OD APRILA DO SEPTEMBRA  med 10. in 18. uro
V OKTOBRU med 10.00 in 16. uro.

OB NEDELJAH je ogled rotunde zagotovljen s strani 
Župnije Kančevci, in sicer:
OD APRILA DO SEPTEMBRA med 10. in 18. uro
in V OKTOBRU med 10. in 16. uro. 

POSLOVALNICA TIC SELO JE ZAPRTA:
• VSE NEDELJE IN PONEDELJKE
• OD NOVEMBRA 2016 DO APRILA 2017 

V tem času je ogled možen samo za predhodno najavljene 
skupine z najmanj 10 obiskovalci. Predhodna najava v TIC M. 
Toplice, na tel.: 02 538 15 20. Svoj prihod najavite vsaj 3 dni prej. 

INFORMACIJE: 
TIC MORAVSKE TOPLICE, Kranjčeva ulica 3, 
9226 Moravske Toplice
 

Obratovalni čas poslovalnice TIC Selo v letu 2016

planinski poti, med slikovitimi bogojinskimi goricami do 
Bukovniškega jezera, kjer so si ogledali kapelico sv. Vida, 
izvir pitne vode, Bukovniško jezero in se ustavili pri zdra-
vilnih energetskih točkah, ki so postavljene v bukovniškem 
gozdu. Med pohodom so si pohodniki  med drugim ogledali 
številne naravne in turistične zanimivosti tega dela občine 
Moravske Toplice. Ustavili so se pri vinski zidanici družine 
Hanc, kjer je bila za vse udeležence pohoda pogostitev. 12. 
spominskega pohoda, se je udeležilo 106 pohodnikov, med 
njimi so bili tudi gostje planinci planinskega društva Dov-
je – Mojstrana iz Gorenjske.  Vodja pohoda je bila Ignac 
Benkovič. Prav gotovo je bila lepa sončna nedelja kot nalašč 
primerna za planinski pohod in vsi, ki so se udeležili spo-
minskega pohoda so spoznali čar druženja planincev, kajti 
njihova poglavitna skrb je med drugim skrb za ohranjaje 
narave in prav ta del pomurske planinske poti, ki vodi skozi 
občino Moravske Toplice, je kot nalašč primeren za planin-
ski pohod. Med potjo so spoznali odlično domačo kulina-
riko in vrhunska vina, ki jih pridelujejo vinogradniki v tem 
delu vinogradov občine Moravske Toplice. Ta pohod je bil 
dobra sprostitev v naravo, kjer so se naužili veliko svežega 
zraka, kajti v prvih spomladanskih dneh je bil dobrodošel 
za zdravje. 

J.Ž. 

Poklon hokejskemu naraščaju
April je mesec ko številni klubi in društva skličejo redne 
letne zbore svojih članov. In tako so se minuli petek zbrali 
tudi člani hokejskega kluba Moravske Toplice. Tokratni zbor 
je potekal v vaškem domu v Moravskih Toplicah ob dobri 
udeležbi članov kluba.
Na skupščini so obudili dogodke minulega leta, pregledali 
finančno stanje  in sprejeli načrt za čas do naslednjega 
tovrstnega druženja. Prisotni so bili enotnega mnenja, da 
je za klubom uspešno leto v katerem so oblikovali trden 
upravni odbor, delovali strokovno  na področju treniranja in 

finančno pokrili vse obveze. Pogrešajo pa predvsem večjo 
vključevanje otrok, tako v hokejske vrste,  kot  na splošno v 
šport. V klubu so si za prihajajoče leto zadali smele načrte 
kar je razumljivo, saj bo klub v decembru praznoval dvajset 
let delovanja. Ni skrivnost, da je ena od možnosti za prosla-
vitev tega dogodka tudi gostovanje evropskih dvoranskih 
klubskih prvakov, ekipe Arminem iz avstrijske prestolnice.
Skupščino pa je zaznamoval še en prijeten dogodek. V klu-
bu so vpeljali prakso, da vsak član, ki je od lanske skupščine 
do letošnje dobil naraščaj, dobi otroško hokejsko palico 
in spominsko pristopnico v klub za otroka. In zadnje leto 
je bilo v klubu še posebej rodno. Veselili so se kar petih 
naraščajnikov in to le potrjuje dejstvo, da klub deluje že 
zares dolgo. In kot kaže se za prihodnost članstva ni za 
bati, saj se že za nslednji zbor pripravljajo nove palice. In 
prav je tako.
  Jože Črnko

Hokejske palice čakajo na nove ''male'' lastnike.

FOTO: Zoran Norčič
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PROSTI ČAS

PRAVILNA REŠITEV GESLA NAGRADNE KRIŽANKE 143. ŠTEVILKE LIPNICE:  CVET ŠPORTNIKOV
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence, ki prejmejo nagrade pokrovitelja:  
Kratocwill – gostilna in pivnica Murska Sobota
1. DRAGO TITAN, DOLGA ULICA 246, 9226 MORAVSKE TOPLICE; 2. ZINKA LONČAR, MARTJANCI 43D, 9221 MARTJANCI; 
3. IZIDOR KOROŠA, PROSENJAKOVCI 59, 9207 PROSENJAKOVCI

NAGRADNA KRIŽANKA: ZVEZDA – hotel, restavracija, pivnica, turistična agencija
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PESNIK

 NAJVIŠJA
IGRA PRI 
TAROKU

NEMŠKA 
IGRALKA 
SOMMER

OGRAJEN 
PROSTOR 

ZA 
DIVJAD

MESEC 
PROSINEC
KROŽNI-
ČEK ZA 
HOSTIJO

IGRALKA 
NEWTON 

JOHN

CELJE 

ALBANSKI 
POLITIK 

ALIA

MARCEL 
HIRSCHER

SLOVENSKI 
SLOVNIČAR 

(PETER)
PROSTOR 
V CERKVI

STELJA

MAJHNA 
ŽABA

MLEČNI 
NAPITEK, 

KAKAV

TITAN 

DELOVA 
PRILOGA

IZRAZITA 
VZPETINA

 BIVŠI
GUVERNER 
(FRANCI)

DROBNA 
RIBJA 

KOŠČICA

JUŠNA 
ZELE-
NJAVA

GUSTAV 
STRNIŠA

DAN, KO 
IZIDE 

VESTNIK 
NEBESA, 
PARADIŽ

GEORGE 
BUSH

PRODUKT 
ČASA IN 

HITROSTI

IGRALEC 
VOIGHT

HRANA ZA 
UŽIVANJE

STARI DEL 
MARIBORA

ZAKOVICA

OLIVER 
HARDY

KITAJSKA 
TABELNA 

IGRA 
NOTRA-
NJOST

NASLOV 
VIKARJA

PRIPRAVA 
ZA POSLU-

ŠANJE 
GLASBE

AVTOR: 
JANEZ 
DONŠA

DRHAL, 
SODRGA

KOPITAR Z 
ENIM ALI 

TREMI 
PRSTI

UROŠ 
KODELJA

IGRA NA 
ČRNO-
BELIH 
POLJIH

MESTO OB 
ARALSKEM 

JEZERU 

KAČJI 
LEV 

(NAREČNO)

KRAJ PRI 
RADOV-

LJICI

PODJETJE 
V RDEČIH 
ŠTEVILKAH

PRAVILA V 
VEČSTA- 
NOVANJ-
SKI HIŠI

DEVIŠKA 
KOŽICA

 IZPARJA-
NJE

ŠTEFAN 
GALIČ

NAŠA 
GLASBENA 
SKUPINA

VRBA IVA 
(LJUBK.)

LETNI 
GOZDNI 
POSEK

SLANO 
JEZERO V 

TIBETU

KUPEC 
ČASOPISA

ANGLEŠKA 
PLOVNA 

REKA

BREZ-
BOŽNICA

IGRALKA 
HATCHER

NEVTRAL- 
NOST

DOTCOM - spletno podjetje (.com)
ARIMAN - perzijski duh zla
HALMA - kitajska tabelna igra
DAJNKO - slovenski jezikoslovec

Pokrovitelj nagradne križanke je Zvezda Hotel – 
Restavracija – Pivnica – Turistična agencija, 
Murska Sobota – Hiša bogate kulinarične ponudbe.
Geslo križanke , ime in priimek ter naslov pošljite na dopisnici do torka, 14. junija  
2016 na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, 
s pripisom nagradna križanka.



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

Maj 2016

Junij 2016

Naziv prireditve Opis prireditve Kraj izvajanja Datum Organizator Informacije

Ustvarjalne rokodelske  
delavnice za odrasle

Izdelate si lahko rože iz nogavic, s filigransko 
tehniko zvijanja papirja pa lahko izdelate 
različne druge izdelke (vizitke, metuljčki, jajčka).

Martjanci, vaški dom 
(1. nadstropje)

Ob ponedeljkih, med 18. 
in 20. uro, do junija in od 
septembra do decembra

TD Martin Martjanci jasmina.papic@gmail.com
irena.nemes@gmail.com

Rokodelske delavnice s 
šivanjem 

Na delavnicah boste krojili in šivali živalske 
figurice, pripravljajo pa se tudi na izdelovanje 
drobižnic in drugih praktičnih izdelkov. Naj tudi 
vaši prsti ustvarjajo takšne izdelke kot nastajajo 
na delavnicah, ki jih vidite na fotografijah

Martjanci, vaški dom 
(1. nadstropje)

Ob sredah med 14. in 17. 
uro čez celo leto TD Martin Martjanci 

jasmina.papic@gmail.com
irena.nemes@gmail.com

Proščenje  v Vučji Gomili Proščenje z mašo. Vučja Gomila, 
kapela pri okopališču naknadno Vas Vučja Gomila 041 276 337 

Mednarodno 
ocenjevanje vin 

Zbiranje vzorcev vin in ocenjevanje s strani 
komisije skupaj z vinogradniki iz Madžarske. 

Magyarszombatfa,
 Ginti panzió

5. 5. 2016, 
9.30

KTD Ady Endre 
Prosenjakovci – 
vinogradniška 
sekcija in društva iz 
Magyarszombatfa 

051 358 675
evgen.kranjec@gmail.com 

Območna revija odraslih 
pevskih zborov in 
vokalnih skupin

Vsakoletna revija v okviru JKSD – OI MS. Bogojina, 
kulturna dvorana 

7. 5. 2016, 
18.00 JSKD OI MS Aljoša Obal

geza.kisfalvi@jskd.si 

5. Nočni pohod Pohod po pokrajini v okolici Krncev in edini nočni 
pohod v regiji. 

Krnci, start pri 
gasilskem domu 

7. 5. 2016,
 22.00 KS Krnci 041 600 227 

hul.stefan@gmail.com 
120. obletnica PGD 
Prosenjakovci 

Proslava društva ob 120-letnici društvenega 
delovanja. 

Prosenjakovci, gasilski 
dom 14. 5. 2016 PGD Prosenjakovci 031 841 503

Delavnica za ljubitelje 
ročnega dela Za vse, ki vas zanima ročno delo. Prosenjakovci, 

star gasilski dom 
15. 5. 2016,
13.00-16.00

Rokodelsko društvo 
Vrtnica

Suzana Malačič
031 460 015 

Teden ljubiteljske 
kulture

Sodelovanje lokalnih kulturnih društev v Tednu 
ljubiteljske kulture z javnimi vajami. 

Moravske Toplice, 
pri hotelih Term 3000

21.5. 2016,
skozi ves dan  

JSKD OI Murska 
Sobota 

JSKD OI Murska Sobota
02 530 30 10

12. Srednjeevropsko 
prvenstvo v košnji z 
ročno koso 

Tekmovanje v košnji z ročno koso. Tokrat se obeta 
zanimiv zabavni del z narodno-zabavno glasbo 
Hišnega ansambla Avsenik. 

Selo, 
prizorišče poleg 
rotunde

21. 5. 2016, 
14.00 – tekmovanje
20.00 – zabavni del 

Pevsko društvo Selo 
Oskar Makari 
makari@siol.com
031 329 758

80. obletnica PGD 
Suhi vrh in prevzem 
gasilskega priklopnika 

Prevzem prikolice, obletnica s kulturnim 
programom nato sledi veselica. 

Suhi Vrh, 
vaško-gasilski dom 

28. 5. 2016, 
16.00 PGD Suhi Vrh 051 360 153

Mateja Novak 

Naziv prireditve Opis prireditve Kraj izvajanja Datum Organizator Informacije

Podiranje mlaja Podiranje mlaja v vasi in na meji Prosenjakovci, 
meja z Madžarsko 4. 6. 2016 KTD Ady Endre 

Prosenjakovci 
evgen.kranjec@gmail.com
051 358 675

Obletnica PGD Berkovci 
in prevzem vozila Prevzem vozila in obletnica PGD. Berkovci 5. 6. 2016 PGD Berkovci 041 328 236

Predsednik društva
GZ MT MLADI – 
tekmovanje Tekmovanje gasilske mladine. Ratkovci 11. 6. 2016 OGD MT Dušan Grof

041 668 095
Festival prekmurskih 
dobrot 

Tradicionalna prireditev, kjer ne manjka prekmur-
ske kulinarike, etno glasbe in domačih obrti.

Moravske Toplice, 
Terme 3000 

11. 6. 2016,
17.00 Terme 3000 gabriela.feher@terme3000.si,

051 677 780
GZ MT ČLANI Tekmovanje gasilskih članov in članic. Ratkovci 12. 6. 2016 OGD MT Dušan Grof, 041 668 095
Pohod po Martjanski 
poti

Organiziran pohod (tudi nordijska hoja) po 
Martjanski poti ŠRC Martjanci 18. 6. 2016, 10.00 TD Martin Martjanci jasmina.papic@gmail.com

irena.nemes@gmail.com
120. obletnica PGD 
Sebeborci 

Okrogla obletnica gasilskega društva z 
zabavnim delom. Sebeborci 18. 6. 2016 OGD MT Dušan Grof

041 668 095

Poletna turistična 
tržnica 

Tradicionalna tržnica z izdelki lokalnih 
ponudnikov. Med četrtki in nedeljami  
od 18. 00 dalje. 

Moravske Toplice, 
center

Junij, julij, avgust, med 
četrtki in nedeljami, 
od 16. 6 .2016 dalje

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

Proslava ob zaključku 
šolskega leta in dnevu 
državnosti 

Zaključek šolskega leta in domovinska tematika. Bogojina, 
osnovna šola 

24. 6. 2016, 
dopoldan OŠ Bogojina 02 547 90 81 

www.osbogojina.si 

Prireditev ob dnevu 
državnosti 

Proslava ob Dnevu državnosti in zaključku 
šolskega leta.

Fokovci, 
osnovna šola 24. 6. 2016 Osnovna šola  

Fokovci 
041 798 722/02 544 90 20,                  
Suzana Deutsch.si

Občinska proslava ob 
dnevu državnosti Proslava ob državnem prazniku. Prosenjakovci,

DOŠ
24. 6. 2016, 
16.00

OMT in 
DOŠ Prosenjakovci 02 538 15 00

12. Memorial Simona 
Forjana Tradicionalen memorial. Sebeborci 25. 6. 2016,  8.00 KMN Sebeborci Izidor Mlinarič

041 634 426 

120 let PGD Tešanovci Program ob obletnici ustanovitvi PGD Tešanovci 
z zabavnim delom s skupino Gadi. 

Tešanovci, 
gasilski dom 25. 6. 2016 PGD Tešanovci Geza Grabar

041 343 513 
Pohod ob dnevu 
državnosti

Pohodna pot v dolžini 12 km bo vodila v okolici 
Kančevcev. 

Ratkovci, start pri 
gasilskem domu 25. 6. 2016,  10.00 Društvo upokojencev 

Moravske Toplice
Nada Veren
031 761 942


