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SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI!

Dovolite mi, da se, kot nova  
v. d. odgovorna urednica Lipnice, 
predstavim. Čeprav je beseda na 
papirju velikokrat drugačna od 
obraza v živo, pa vseeno nekaj 
velja. Predvsem si želim, da bi se 
čim večkrat srečali. 

Sem Senta Domjan in prihajam iz Tešanovcev. Na Fakulteti za družbene 
vede sem pridobila naziv univerzitetna diplomirana komunikologinja, 
trenutno pa dokončujem magistrski študij na Ekonomsko-poslovni fa-
kulteti, smer Management marketinga. Do sedaj sem pridobila veliko 
izkušenj v novinarstvu in mirne vesti lahko trdim, da sem se v teh letih 
tudi nekaj naučila. Vendar zagovarjam dejstvo, da se učimo celo življenje. 
Le na podlagi novih spoznanj lahko postanemo boljši, kot mora postati 
boljše tudi naše glasilo Lipnica.

Tako si za Lipnico želim sprememb, tistih, ki so nujno potrebne in tistih, 
ki so dobre. Prva sprememba, ki si jo želim pri sestavljanju Lipnice, je 
sodelovanje med vsemi nami, ki ustvarjamo lokalni utrip naše občine. 
Lipnico ne ustvarja urednik sam, ampak dogodki, ki jih imamo v občini 
in vi, avtorji dogodkov. Vse dobro, kar predstavlja Lipnica, ne gre ustvariti 
brez Vas. S skupnimi močmi si želim doseči, da bi za vaše dogodke izvedeli 
tudi drugod.

Želim si aktivno sodelovati z vsemi društvi, zavodi in posamezniki ter 
premostiti prepad, ki je mogoče nastal med nami zadnjih nekaj let. Bo-
dimo drug drugemu sosed in tudi prijatelj. Naj nas dvajsetletne izkušnje 
nekaj naučijo.

Predvsem pa naj nas spomnijo …

da je Lipnica od nekdaj bil tisti časopis, ki smo ga kot otroci – tako se spo-
minjam svojega otroštva jaz – venomer težko pričakovali, ga prebrali in se 
morebiti prepoznali na kateri izmed fotografij. Zato mi je Lipnica zelo pri 
srcu. Čeprav sem, kot novinarka, delovala tudi za druga občinska glasila, 
pa se z nobenim nisem tako zelo poistovetila, kot z domačim. Z našim 
in s tvojim. Lipnica je naša in je tudi tvoja. Tako si Lipnico predstavljam 
kot odlično in kakovostno usmerjeno glasilo, ki naj povezuje občanke in 
občane. Naj Lipnica odraža nas in našo občino! 

V imenu uredniškega odbora glasila Lipnica vam želim iskrene če-
stitke ob 20. občinskem prazniku.

v. d. odgovorna urednica
Senta Domjan

V Kančevcih so za pohodnike Društva upoko-
jencev Moravske Toplice postavili stojnico, da 
so se lahko okrepčali. Zatem so prisluhnili še 
zgodovini benedičke cerkve.

Fotografija nosi naslov Akvarije. Je odraz 
poletne teme povezane z vodo in življenjem 
v njej. Pisane ribice so nastale po navdihu iz 
knjige Mavrična ribica. Gre za delo spretnih 
rok otrok iz vrtcev.

Čeprav je letos narava ponekod udarila, je po 
drugi strani dala tudi neverjetne pridelke. Na 
fotografiji zelo velika smokva Cvete Davidovski.

Pri zelenjavnem vrtu družine Domainko-Podle-
sek iz Kančevcev je zrasla zanimiva goba veliki 
lovkar ali lovkasta mrežnica. Kljub lepi roza 
barvi, goba zelo smrdi in je zato neužitna.

UVODNIK 

LIPNICA – glasilo Občine Moravske Toplice. Uredništvo: Senta Domjan – v. d. odgovorna urednica, Sonja Vöröš – urednica prispevkov v 
madžarskem jeziku, mag. Valerija Danč Sabotin – predstavnica MNSS, Anita Čontala – predstavnica občinske uprave; Anja Vučkič in Borut 
Andrejek – programska sodelavca. Postavitev in tisk – Tiskarna aiP Praprotnik. Naklada 2200 izvodov. Lipnica ni naprodaj – brezplačno 
jo prejme vsako gospodinjstvo v občini, drugi zainteresirani pa na sedežu Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske 
Toplice – tel.: (02) 538/15-02, spletna stran: www.moravske-toplice.si. E-mail glasila Lipnica: lipnica.casopis@gmail.com.
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BESEDA ŽUPANA

SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI!
cih. Vsako leto osrednjo slovesnost pripravimo v drugem 
kraju naše občine, odvisno od pomembnih pridobitev ali 
obletnic. V tem območju z okolico je bila izgrajena infra-
struktura pomurskega vodovoda, ki pomeni nujno oskrbo 
za več krajev naše občine. Vrednost vsega novozgrajenega 
vodovoda v naši občini je preko sedem milijonov evrov. 
Postopno se priključujejo posamezna gospodinjstva, a so 
ponekod zapleti zaradi dosedanjega upravljavca. Veliko si 
prizadevam, da bi tudi v okviru sistema B čimprej doseg-
li dogovor glede cene, elaborata in izvajanja te obvezne 
in najpomembnejše javne službe. Letošnja pomembna 
pridobitev nekdanjega Prehodnega doma za tujce v Pro-
senjakovcih že daje prve sadove. Potrebno bo še nekaj 
postopnega vlaganja v opremo objektov. Ekološko soci-
alno kmetovanje trenutno zaposluje okrog deset ljudi iz 
kategorije težje zaposljivih skupin. Zato zavod  Kocljevina 
opravlja tudi zelo pomembno družbeno in socialno pos-
lanstvo v teh obmejnih krajih. Občina bo pri tem še naprej 
pomagala finančno in s prijavami na primerne razpise za 
finančna sredstva. V Bogojini poteka v teh dneh izgradnja 
pločnikov. Žal nam financiranje občin v Sloveniji ne omo-
goča, da bi lahko v enem zamahu celovito uredili to cestno 
infrastrukturno problematiko. Edina možnost je faznost in-
vesticije skozi več let. Tako bo v naslednjih letih potrebno 
po celi vasi preplastiti vozišče, ki je v slabem stanju. Tukaj 
se moram zahvaliti za potrpežljivost občanov, ki razumejo 
finančno situacijo. 

Uveljavljen sistem financiranja KS in društev v naši občini 
omogoča v vsakem kraju naše občine dejavnost, ki polepša 
naše bivanje tam, kjer je naš dom. Skozi več kot dvajset let 
je razvoj viden na vsakem koraku. V tem času so nas zapus-
tili mnogi, ki so ustvarjali ta naš in vaš razvoj. S hvaležnostjo 
ohranjajmo spomin na njih in imejmo njihove izkušnje za 
naše nove navdihe v prihodnosti. Sodelovanje in strpnost, 
prizadevanja in napori, znanje in izkušnje nam bodo glavno 
vodilo tudi vnaprej. Bodimo ponosni na dosežke in vese-
limo se prihodnosti. Prihodnost nam prinaša nove izzive, 
tudi nepričakovane preizkušnje in presenečenja. Pa vendar 
sem prepričan, da tudi veselje, optimizem in uspehe. Rad 
bi vse to še naprej delil z vsemi vami.

V imenu občinskega sveta, sodelavcev na občini, 
vodstev KS, šol, vrtcev, Čiste narave, TIC-a in vseh or-
ganizacij v Občini Moravske Toplice čestitam vsem ob-
čankam in občanom ob 20. prazniku Občine Moravske 
Toplice.

vaš župan
Alojz Glavač 

Čas nezadržno teče in že smo se znašli pred 
jesenjo. Pridelki vseh vrst zorijo in čakajo na 
spravilo, nekateri so po žetvi že spravljeni. 
Vmes smo v naših krajih imeli neurje s točo, ki je 
mnogim uničila pridelek letošnjega leta. Žal ni 
učinkovite zaščite pred vremenskimi pojavi kot 
so toča, neurja, poplave, zmrzal, žled in suša. 

Intenzivnost teh pojavov v naravi bo naraščala s povečeva-
njem povprečnih letnih temperatur ozračja na celi Zemlji. 
Mi smo, kot država, občina ali posamezniki, le majhen de-
lček v mozaiku tega dogajanja v naravi. Pa vendar lahko z 
odnosom do narave in osveščanjem veliko pripomoremo k 
zavedanju, da je človeštvo na robu. Potrebno bo spremeniti 
ravnanje in delovanje porabe naravnih bogastev, odnosa 
do gozdov, obdelovalnih površin in podtalnice.

Danes, ko to pišem, je državni praznik priključitve Prekmur-
ja k matičnemu narodu. 17. avgusta 1919 je vojska predala 
oblast civilnim strukturam tedanje Kraljevine SHS. Ta je nas-
tala po končani I. svetovni vojni in pariški mirovni pogodbi, 
ko je bila podpisana v kraju Saint-Germaine blizu Pariza. 
Naše Prekmurje je pred tem bilo preko 900 let pod različ-
nimi oblikami madžarske oblasti. Pravi čudež je, da so naši 
predniki tako dolgo ohranili svoj jezik, kulturo in ju skrbno 
negovali za bodoče rodove. Zato je izjemno pomembno 
tudi za prihodnost, da se ves slovenski narod zaveda te dra-
gocenosti in jo zna ceniti. Še bolj pa je pomembno, da smo 
na to zgodovinsko dejstvo ponosni mi, sedaj tukaj živeči 
Prekmurci. Iz te zavesti moramo črpati svojo samozavest, 
energijo, enotnost in odločnost, da nam pripada enaka 
blaginja in razvoj ter možnosti, ki so jih deležni v osrednji 
Sloveniji. Država in narod so toliko močni, kolikor so močni 
njeni najbolj oddaljeni in najmanjši deli. 

V teku so priprave na letošnji 20. praznik Občine Moravske 
Toplice. Svečano sejo občinskega sveta, ki je osrednja ob-
činska proslava, bomo letos imeli 10. septembra v Kančev-
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OBČINE MORAVSKE TOPLICE
OBČINSKI PRAZNIK 

20

PROGRAM:
• Pozdravni nagovor - župan Alojz GLAVAČ

• Svečana seja 

• Podelitev občinskih priznanj in nagrade

• Slavnostni govor - predsednik Državnega Sveta RS   
Mitja Bervar, mag. manag.

• Podelitev priznanj v sklopu projekta  
»Moja dežela-lepa in gostoljubna«.

• Beseda gostov

• Pogostitev in druženje z glasbeno skupino D-DUR
PRISRČNO VABLJENI!
Župan Alojz GLAVAČ

Spoštovani!

Ob

20. prazniku Občine Moravske Toplice 

vas vljudno vabim, na

SVEČANO SEJO 
Občinskega sveta Občine Moravske Toplice

in

OSREDNJO PRIREDITEV 
ob občinskem prazniku,

ki bo v soboto,  
10. septembra 2016, ob 15. uri, 
v šotoru pri Domu duhovnosti v Kančevcih

SLAVNOSTNI GOVORNIK
Mitja Bervar, mag. manag.

Predsednik Državnega sveta RS

V PROGRAMU BODO SODELOVALI TUDI:

• Vokalni kvintet Aeternum

• Otroški pevski zbor Grlice OŠ Fokovci in 
 Ladislav Györek

• Kitaristke in recitatorke OŠ Fokovci 

• Folklorna skupina OŠ Fokovci 

• Program bo povezovala Suzana Panker
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DELO OBČINSKEGA SVETA
V zadnjih dveh mesecih je Občinski svet Občine 
Moravske Toplice opravil dve redni seji.  
V pregled vam dajemo poročili 13. in 14. redne 
seje.

 

13. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE MORAVSKE TOPLICE
13. redno sejo Občinskega sveta Občine Moravske To-
plice, ki je bila v torek, 28. junija 2016, je vodil župan Alojz 
Glavač, ki je pozdravil vse prisotne in predstavil dnevni red, 
posredovan z vabilom:

1. Potrditev zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Ob-
čine Moravske Toplice

2. Potrditev zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta Ob-
čine Moravske Toplice

3. Osnutek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Obči-
ne Moravske Toplice – I. obravnava

4. Osnutek Odloka o grbu in zastavi Občine Moravske To-
plice – I. obravnava

5. Predlog soglasja k sistemizaciji delovnih mest v javnem 
vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtci občine Moravske 
Toplice za šolsko leto 2016/2017

6. Predlog sklepa o ukinitvi statusa zemljišča grajeno javno 
dobro lokalnega pomena

7. Predlog sklepa o imenovanju Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu

8. Predlog sklepa o imenovanju v. d. odgovornega urednika 
javnega glasila

9. Pobude, mnenja, vprašanja in odgovori
10. Razno

Župan je predlagal razširitev predlaganega dnevnega reda, 
in sicer pri točki 8: Soglasje k imenovanju v. d. direktorja TIC 
ter pri točki 10: Predlog sklepa o spremembah vrednosti pro-
jektov v načrtu razvojnih programov. Predlagan razširjen 
dnevni red je bil soglasno sprejet.
Občinski svet Občine Moravske Toplice je potrdil zapisnik 
12. redne seje Občinskega sveta Občine Moravske Toplice in 
zapisnik 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Moravske 
Toplice.

Občinski svet Občine Moravske Toplice je sprejel osnutek 
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Mora-
vske Toplice, ki ga je pripravila ZEU, družba za načrtovanje 
in inženiring d.o.o. Murska Sobota, junija 2016. Postopek 
priprave OPN se je pričel leta 2007 s sklepom župana, prvi 
osnutek je bil leta 2009 poslan v smernice 30 nosilcem ure-
janja prostora (ministrstva in upravljavci gospodarske jav-
ne infrastrukture). Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano se je v svojih smernicah opredelilo negativno do 
pretežnega dela pobud, vendar se je občina zaradi strate-
ških potreb do teh pobud ponovno opredelila in jih vključila 

v nadaljnje postopke. Občina je v postopku pridobivanja 
smernic pridobila tudi odločbo, da je za OPN treba izvesti 
postopek celovite presoje vplivov na okolje, za kar je bilo 
treba izdelati okoljsko poročilo. Oktobra 2010 je bilo izdela-
no Okoljsko poročilo za OPN Občino Moravske Toplice (OP), 
ki je decembra 2010 prejelo mnenje o ustreznosti. Dopol-
njen osnutek OPN in OP sta bila javno razgrnjena, izvedena 
je bila tudi javna razprava. V času javnih razgrnitev ter na 
javnih obravnavah je bilo skupaj podanih 580 posamičnih 
pripomb, vključno s pripombami za opredelitev stavbnih 
zemljišč v vinorodnih območjih. Na vse pripombe, ki so bile 
obravnavane v postopku priprave OPN je občinski svet aprila 
2013 sprejel stališča do pripomb. Zaradi prevelikega obse-
ga pobud so bila potrebna usklajevanja z nosilci urejanja 
prostora. Decembra 2013 je bil na Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano organiziran usklajevalni sestanek za 
posege, s katerimi se ministrstvo ni strinjalo. Januarja 2014 
so bila organizirana usklajevanja zaradi poplav na območju 
Občine Moravske Toplice in Mestne Občine Murska Sobota. 
Na podlagi navedenega je bila marca 2014 dopolnjena Hi-
drološko hidravlična študija za območje Občine Moravske 
Toplice. Usklajevanja so bila potrebna tudi zaradi postopka 
komasacij. Dopolnjeno okoljsko poročilo z vidika varstva 
narave ni bilo sprejemljivo, zato je občina pristopila k izbri-
su stavbnih zemljišč z namenom ohranjanja kvalifikacijskih 
habitatov ter določila površine trajnega varovanja habitatov. 

Občinski svet Občine Moravske Toplice je sprejel osnutek 
Odloka o grbu in zastavi Občine Moravske Toplice z 
upoštevanjem pripomb iz razprave. V razpravi so bile 
podane predvsem naslednje pripombe: da je grb bled, brez 
svežine, agresije, da grb ne predstavlja goričkega dela obči-
ne, da iz grba ni razvidno, da gre za dvojezično občino ter, 
da barve grba in zastave niso ustrezne. Osnutek odloka je 
bil pripravljen na osnovi predloga novega grba in zastave, 
ki ga je izbrala 5-članska komisija, ki jo je imenoval župan. 
Komisija je objavila javni natečaj za izbiro grba in zastave 
Občine Moravske Toplice. Na javni natečaj je prispelo 24 pre-
dlogov, med katerimi je bil, kot najboljši, sprejet predlog 
avtorja Srečka Merklina. 

Občinski svet Občine Moravske Toplice je podal soglasje k 
sistemizaciji delovnih mest v javnem vzgojno-izobraže-
valnem zavodu Vrtci Občine Moravske Toplice za šolsko 
leto 2016/2017 za 42,90 delovnih mest. 
Občinski svet Občine Moravske Toplice je sprejel sklep o 
ukinitvi statusa zemljišča grajeno javno dobro lokalne-
ga pomena na parceli v k.o. Kančevci, ki se več ne uporablja 
kot cesta.

Občinski svet Občine Moravske Toplice je imenoval Svet 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v sestavi:  

• JOŽE LIPAJ - predstavnik občinskega sveta, 
• IGNAC GABOR - predstavnik občinskega sveta,
• MILAN ŠADL - predstavnik občinske uprave,
• FRANC MARIČ – predstavnik AMD Štefan Kovač M. Sobota,

IZ OBČINE

Spoštovani!

Ob

20. prazniku Občine Moravske Toplice 

vas vljudno vabim, na

SVEČANO SEJO 
Občinskega sveta Občine Moravske Toplice

in

OSREDNJO PRIREDITEV 
ob občinskem prazniku,

ki bo v soboto,  
10. septembra 2016, ob 15. uri, 
v šotoru pri Domu duhovnosti v Kančevcih

SLAVNOSTNI GOVORNIK
Mitja Bervar, mag. manag.

Predsednik Državnega sveta RS
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IZ OBČINE

• FRANC ČARNI - predstavnik Združenja šoferjev in avtome-
hanikov M. Sobota,

• ROMAN JEŠOVNIK - predstavnik Policijske postaje M. So-
bota,

• DUŠAN NEMEC - predstavnik osnovnih šol in vrtcev v ob-
čini,

• DAMIR JOŠAR - predstavnik MIR Tešanovci,
• ANDREJ ŠTEVANČEC - predstavnik Čiste narave d.o.o. Te-

šanovci.

Mandatna doba članov traja štiri leta in začne teči z dnem 
konstitutivne seje. 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je 
objavila javni razpis za  imenovanje odgovornega urednika 
javnega glasila, na katerega so se prijavile tri kandidatke, 
med katerimi ena ni izpolnjevala vseh razpisnih pogojev, 
zato se ni uvrstila v postopek izbire; z dvema kandidatkama 
pa je bil opravljen razgovor. Ker nobena kandidatka ni preje-
la večine glasov komisije, je komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja predlagala, da se javni razpis ponovi, 
za čas do imenovanja odgovornega urednika pa se imenuje 
v. d. odgovornega urednika javnega glasila. Občinski svet 
Občine Moravske Toplice je imenoval SENTO DOMJAN, 
Tešanovci, za vršilca dolžnosti odgovornega urednika 
javnega glasila Občine Moravske Toplice, za čas do imeno-
vanja odgovornega urednika, vendar največ za 6 mesecev. 
Svet zavoda TIC Moravske Toplice je objavil javni razpis za 
imenovanje direktorja TIC, ki mu poteče mandat 1. 8. 2016. 
Na razpis sta se prijavila dva kandidata, s katerima je bil 
opravljen razgovor. Ker nobeden od kandidatov ni bil iz-
bran za direktorja TIC, je svet zavoda TIC ustanovitelja Ob-
čino Moravske Toplice zaprosil za soglasje k imenovanju v. 
d. direktorja TIC. Občinski svet Občine Moravske Toplice je 
podal soglasje k sklepu  Sveta zavoda TIC, da se za čas 
do imenovanja direktorja na podlagi ponovljenega 
javnega razpisa, vendar najdlje za eno leto, imenuje 
UROŠ KAMENŠEK za vršilca dolžnosti direktorja TIC-a 
Moravske Toplice. 
Občina Moravske Toplice je na Fundacijo za šport prijavila 
dva projekta: Zunanja športna igrišča pri DOŠ Prosenjakov-
ci - rokometno igrišče in Ureditev športne infrastrukture v 

Občini Moravske Toplice - umetno drsališče. Ker je bil uspe-
šen le eden projekt, to je zunanja športna igrišča pri DOŠ 
Prosenjakovci, je bila predlagana prerazporeditev sredstev iz 
enega projekta na drugega. Občinski svet je sprejel predla-
gano spremembo Načrta razvojnih programov Občine 
Moravske Toplice za leto 2016.

14. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE MORAVSKE TOPLICE
Tudi 14. redno sejo Občinskega sveta Občine Moravske To-
plice, ki je bila v torek, 26. julija 2016, je vodil župan Alojz 
Glavač. Soglasno je bil sprejet naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta Ob-
čine Moravske Toplice

2. Poročila uporabnikov občinskega proračuna (Osnovna 
šola Bogojina, Osnovna šola Fokovci, Dvojezična osnov-
na šola Prosenjakovci, Vrtci občine Moravske Toplice, TIC 
Moravske Toplice, MNSS Občine Moravske Toplice)

3. Letno poročilo JKP Čista narava d.o.o. za leto 2015
4. Predlog sklepa o potrditvi elaborata o določitvi cene sto-

ritev javne službe oskrba s pitno vodo
5. Poročilo o izvrševanju proračuna
6. Predlog sklepa o dopolnitvi načrta razpolaganja in načrta 

pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2015 in 
2016 

7. Predlog sklepa o ukinitvi statusa zemljišča grajeno javno 
dobro lokalnega pomena

8. Informacija o urejanju lastniških razmerij med Občino 
Moravske Toplice in Savo turizem d.d.

9. Pobude, mnenja, vprašanja in odgovori
10. Razno

Občinski svet Občine Moravske Toplice se je seznanil s po-
ročili uporabnikov občinskega proračuna za leto 2015: 
Osnovna šola Bogojina, Osnovna šola Fokovci, Dvojezična 
osnovna šola Prosenjakovci, Vrtci občine Moravske Toplice, 
Turistično-informativni center Moravske Toplice, Madžarska 
narodna samoupravna skupnost Občine Moravske Toplice. 
Občinski svet Občine Moravske Toplice je sprejel tudi Letno 
poročilo JKP Čista narava d.o.o. za leto 2015.

Občinski svet Občine Moravske Toplice je potrdil Elaborat 
o oblikovanju cene storitev javne službe oskrba s pi-
tno vodo v občinah: Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, 
Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska sobota, Puconci, 
Rogašovci, Šalovci, Tišina, številka: BZ 02/2016-005, ki ga je 
izdelal izvajalec javne službe Javno podjetje Vodovod siste-
ma B d.o.o., dne 20.6.2016. Občinski svet Občine Moravske 
Toplice je sprejel sklep o določitvi subvencioniranja cene 
storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba 
s pitno vodo v višini 40% skupne amortizacije. Stroški go-
spodinjstva s povprečno porabo pitne vode 10 m3/mesec 
bodo tako znašali mesečno 13,0862 EUR z DDV.

Nekateri načrti za prihodnost so težjega pomena za občino.
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Občinski svet Občine Moravske Toplice je bil seznanjen s 
poročilom o izvrševanju proračuna Občine Moravske 
Toplice v prvem polletju 2016.

Občinski Svet Občine Moravske Toplice je sprejel sklep o do-
polnitvi Načrta razpolaganja z zemljišči Občine Moravske 
Toplice za leto 2015 in 2016 ter sklep o dopolnitvi Načrta 
pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2015 in 
2016.
Občinski svet Občine Moravske Toplice je sprejel sklep o 
ukinitvi statusa zemljišča grajeno javno dobro lokalne-

ga pomena v k.o. Krnci.
Občinski svet Občine Moravske Toplice je bil seznanjen, da 
namerava  Občina Moravske Toplice s Savo Turizem d.d. skleniti 
menjalno pogodbo, pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice 
za gradnjo objekta za golf in prireditvenega prostora, aneks 
k najemni pogodbi ter sporazum o predčasnem prenehanju 
zakupne pogodbe.

Občinska uprava Občine Moravske Toplice

Az ünnepség utáni jó hangulatról a sok szlovén finomság mellet a  
The Moon Lions együttes gondoskodott.

OB 25. OBLETNICI NAŠE 
DRŽAVE
Na DOŠ Prosenjakovci je 24. junija 2016, ob 
zaključku uspešnega šolskega leta, potekala 
občinska proslava ob dnevu državnosti 
samostojne Republike Slovenije.

Ob zaključku šolskega leta 2015/2016 je DOŠ Prosenjakovci 
za krajane Moravske Toplice pripravila tudi občinsko prosla-
vo, v kateri sta se prepletali zgodbi o 25. obletnici države in 
doživljanje praznika naših učencev in učiteljev. Simbolno 
dejanje sta izvedla Valter Baldaš, častni predsednik OZVV 
Murska Sobota in Slavko Gomboc, član predsedstva. Učenci 
in učitelji so gostom s plesnimi in pevskimi utrinki prikaza-
li Slovenijo, glasbena skupina The Moon Lions pa nas je v 
mislih popeljala z Goričkega v Piran in pozneje spremljala 
ob pogostitvi v telovadnici. Kot slavnostni govornik je svoje 
misli o naši državi delil z nami tudi župan Občine Moravske 
Toplice Alojz Glavač. Goste je nagovoril tudi Marjan Recek, 
član predsedstva OZVV Murska Sobota. Simboli naše drža-
ve in ljubezen do nje so bili prisotni tudi med klepetom in 
glasbo ob pogostitvi v telovadnici. 

Valerija Danč Sabotin

AZ ÁLLAMISÁG  
25. ÉVFORDULÓJA
A pártosfalvi kétnyelvű általános iskolában 2016. 
június 24-én, a sikeres tanévzárással párhuzamosan 
szerveztük meg a Szlovén Köztársaság 
függetlensége kihirdetésének évfordulóját. 

A pártosfalvi KÁI a 2015/2016-os tanévzáró kapcsán a Morav-
ske Toplice község lakosságának szervezett községi ünnepi 
rendezvény központi témája az államiság 25. évfordulója 
volt, és ehhez kapcsolódtak tanulóinknak és pedagógusaink-
nak az ünnephez fűződő történetei is. A jelképes cselekede-
tet Valter Baldaš, a Háborús Veteránok Muraszombati Községi 
Szövetségének tiszteletbeli elnöke és Slavko Gomboc elnök-
ségi elevenítette meg. A tanulók és a pedagógusok tánccal 
és dallal mutatták be Szlovéniát, a The Moon Lions együttes 
pedig gondolatban a Goričkóról Piránig repített bennünket, 
majd a tornateremben, a megvendégeléshez is ők biztosí-
tották a jó hangulatot. A rendezvény ünnepi szónoka Alojz 
Glavač, Moravske Toplice Község polgármestere volt, majd 
a vendégeket köszöntötte Marjan Recek, a Háborús Veterá-
nok Muraszombati Községi Szövetségének elnökségi tagja 
is. Országunk jelképei és az iránti érzett szeretetünk a torna-
teremben, a társalgás és a zene mellett is elkísért bennünket. 

V kulturnem programu so sodelovali učenci in učitelji DOŠ Prosenjakovci.
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IZVEDENI PROJEKTI OBČINE 
MORAVSKE TOPLICE  
OD SEPTEMBRA 2015  
DO SEPTEMBRA 2016

GOSPODARSTVO:

1.  Razvoj socialnega podjetništva »PANNONIA  
SLOVANICA«: Vrednost celotnega projekta: 
300.000 EUR 

Občina Moravske Toplice in Vlada RS sta v začetku leta 
podpisali Pogodbo o brezplačnem prenosu državnega 
premoženja, objektov in pripadajočih zemljišč bivšega 
Prehodnega doma za tujce v Prosenjakovcih, s čimer so 
bile odstranjene zadnje ovire za razvoj kmetijskih dejavno-
sti (pridelava in predelava kmetijskih pridelkov, zelenjave, 
sadja, zelišč, itd. ter reja živali) in izobraževalnih dejavno-
sti (naravoslovni dnevi za šole, izvedba delavnic na temo 
ekološkega kmetijstva, zeliščarstvo, zdrava prehrana, itd. 
ter izvajanje poklicne rehabilitacije) na tej zanimivi lokaciji. 
S tem smo ustvarili pogoje za nastanek novih delovnih 
mest. Preko zaposlitvenega centra in programa javnih del 
se že poklicno usposabljajo invalidne in težko zaposljive 
osebe, kar je za širše, demografsko zelo ogroženo območje 
Prosenjakovcev velikega pomena. Dejavnost je naletela na 
pozitiven odziv tako lokalnega prebivalstva kot strokovne 
in širše javnosti. Na objektu in okolici je za potrebe izva-
janja predvidenih bodočih dejavnosti potrebna izvedba 

nekaterih obnovitvenih del in nakup opreme. Zato smo 
že pristopili k izdelavi projektnih in investicijskih dokumen-
tacij, s katerimi bomo v naslednjih letih skušali za izvedbo 
obnovitvenih del in izvajanje aktivnosti zagotoviti tudi EU 
sredstva in tako pospešiti razvoj lokacije in tega obmejne-
ga območja ter omogočiti nastanek novih delovnih mest. 
Partner pri izvedbi aktivnosti v Prosenjakovcih je Zavod 
Kocljevina.

PROMETNA INFRASTRUKTURA:

1. Cesta Ivanovci-Vaš:  
Vrednost:  cca 36.300 EUR

Rekonstruirana je bila cesta JP765901 Ivanovci »Vaš« v dolžini 
cca 220 m. V sklopu rekonstrukcije je bila izvedena delna 
izboljšava zgornjega ustroja in asfaltiranje. Urejeno je bilo 
tudi odvodnjavanje meteorne vode.

2. Ureditev dela ceste Močvar-jug:  
Vrednost: cca 100.000 EUR

Nadaljuje se gradnja pri opremljanju južnega območja 
Močvar v Moravskih Toplicah. Gradnja obsega ureditev 
asfaltirane ceste z enostranskim pločnikom, javno razsvet-
ljavo, vodovodom in kanalizacijo. Dela se zaključujejo v le-
tošnjem letu. 

3. Ureditev dela ceste JP765031 Noršinci 1:  
Vrednost: cca 6.400 EUR

Asfaltiran je bil del ceste do zadnjih hiš v zahodnem delu 
Noršincev, v dolžini cca 50 m. Izvedena je bila priprava zgor-
njega ustroja in asfaltiranje ter urejeno odvodnjavanje.

IZ OBČINE
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4. Ureditev dela ceste JP765051 v Lukačevcih 
 (proti čistilni napravi): 
 Vrednost: cca 23.300 EUR

Asfaltiran je bil del ceste naprej od zadnjih hiš v dolžini cca 
190 m. Izvedena je bila priprava zgornjega ustroja in asfal-
tiranje.

5. Ureditev dela ceste JP765484 in JP765482 
 v Bogojini-Vršič: 
 Vrednost: cca 14.500 EUR

Asfaltiran je bil del javne poti JP765484 in JP765482 v Bo-
gojini-Vršič v dolžini cca 175 m. Izvedena je bila priprava 
podlage in asfaltiranje z enoslojnim asfaltom.

6. Cesta v Krncih-ureditev odvodnje meteorne 
vode-sanacijska dela: 

 Vrednost: cca 14.200 EUR

Izvedena so bila nujna sanacijska dela na gramoznati cesti in 
odvodnih jarkih, ki so bili močno poškodovani ob zadnjem 
spomladanskem večjem deževju.

VAROVANJE OKOLJA:

1. Kanalizacija Bogojina Vršič:  
Vrednost: cca 207.000 EUR

Zgrajeno je kanalizacijsko omrežje za odvajanje odpadne 
komunalne vode v delu naselja Bogojina (Vršič), v skupni 
dolžini cca 1.610 m. Zgrajena je iz PVC cevi DN200 in krajše-
ga tlačnega voda iz PEHD cevi ter eno prečrpališče.

2. Kanalizacija Filovci-priključni krak ob glavni cesti: 
Vrednost: 46.909 EUR

Zgrajen je bil priključni kanalizacijski krak na obstoječe ka-
nalizacijsko omrežje Filovci preko katerega odvaja odpadno 
vodo skupina hiš ob državni cesti. Zgrajeno je bilo 236 m 
kanalizacije iz cevi PVC DN200.

VODOOSKRBA: 

1. Vodovod za vzhodni del Ivanovcev in 
 zahodni del Andrejcev:  

Vrednost: cca 119.000 EUR
Zgrajen je vodovod od glavne ceste Sebeborci-Kančev-
ci do naseljenih hiš na zahodnem delu Andrejcev in za 
zahodni del naselja Ivanovci, dolžine cca 2050 m. Zaradi 
omejitev vodovod ni bil uvrščen v projekt I. faze pomurske-
ga vodovoda, zato ga je občina zgradila v celoti iz lastnih 
sredstev. Izvedena so bila zemeljska dela in vgradila se je 
vodovodna cev PE 100RC fi 110 in fi 63 ter zgrajeni hišni 
priključki.

2. Vodovod Kančevci-mimo pokopališča:  
Vrednost: cca 51.200 EUR

Zgrajen je vodovod od glavne ceste za Panovce, severno od 
pokopališča in vse do zadnje hiše v dolini, dolžine cca 950 
m. Zaradi omejitev vodovod ni bil uvrščen v projekt I. faze 
pomurskega vodovoda, zato ga je občina zgradila v celoti iz 
lastnih sredstev. Izvedena so bila zemeljska dela in vgradila se 
je vodovodna cev PE 100RC fi 63 ter zgrajeni hišni priključki.

3. Krajši vodovodni kraki do hišnih priključkov
Zgrajeni so bili krajši vodovodni kraki, ki niso bili zajeti v pro-
jektu pomurskega vodovoda in služijo kot dovodni kraki, na 
katere se bo lahko priključevalo individualne porabnike. Dela 
so bila izvajana v naseljih Ivanovci, Andrejci, Vučja Gomila, 
Ivanjševci, Središče in v manjšem obsegu v Ivancih.

ŠPORTNA INFRASTRUKTURA:

1.  Večnamensko rokometno igrišče DOŠ Prosenjakovci: 
Vrednost: 74.000 EUR

Projekt predstavlja prvo fazo izgradnje zunanjih športnih igrišč pri 
DOŠ Prosenjakovci. S sredstvi Fundacije za šport bo v letu 2016 
izvedena izgradnja večnamenskega rokometnega igrišča DOŠ 
Prosenjakovci, ki bo omogočila kvalitetno in varno športno in 
rekreativno vadbo ter izvedbo različnih šolskih, obšolskih in pros-
točasnih športnih aktivnosti. Igrišče površine 1.330 m2 zajema 
igralne površine za rokomet, košarko, odbojko in skok v višino.

SOCIALNO VARSTVO:
Zaradi težkih družbeno-ekonomskih razmer Občina Mora-
vske Toplice glede na finančne zmožnosti nadaljuje s pro-
grami, s katerimi zagotavlja različne socialne transferje in 
olajšave (subvencija za novorojence v višini 1.000 EUR, ob-
činske štipendije, plačilo zavarovanj za brezposelne, podpora 
izvajanju javnih del, skrb za starejše občane, subvencije za 
gradnjo malih čistilnih naprav do 50 PE itd.) ter s tem prispe-
va k zmanjševanju socialnih stisk občanov.

Goran Pintarič in mag. Milan Šadl   

IZ OBČINE

Kanalizacija Bogojina – Vršič
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PRVI ZBIRNI CENTER 
LOČEVANJA ODPADKOV
V Fokovcih je, 8. avgusta 2016, Občina Moravske 
Toplice v sodelovanju s Saubermacher – 
Komunalo Murska Sobota d.o.o. odprla nov 
zbirni center za ločeno zbiranje frakcij. 
Nov in tudi prvi zbirni center za ločeno zbiranje frakcij Ob-
čine Moravske Toplice stoji za Kmetijsko zadrugo Fokovci, 
katera vrata so uradno odprli direktor Saubermacher – Komu-
nale Murska Sobota d.o.o. Drago Dervarič, župan Občine Mo-
ravske Toplice Alojz Glavač in predsednik KS Fokovci Viljem 
Kianec. Ob odprtju zbirnega centra so navzoči predstavniki 
tudi nagovorili javnost. Kulturni program sta izvedli učenki 
Osnovne šole Fokovci, kitaristka Nika Sukič in recitatorka Ja-
sna Rituper Hari. Pod vodstvom mentorice Suzane Panker sta 
lepo popestrili otvoritev zbirnega centra.
Tovrstni center za ločeno zbiranje frakcij je prvi v Občini Mo-
ravske Toplice, namenjen pa je zgolj občanom in občankam 
Občine Moravske Toplice. Pravne osebe morajo za ravnanje z 
odpadki skleniti pogodbo s podjetjem Saubermacher – Ko-
munala Murska Sobota d.o.o. Oddaja ločeno zbranih frakcij 
občanom in občankam ne bo povzročala dodatnih stroškov, 
saj stroške v celoti krije Občina Moravske Toplice. Zbirni cen-
ter je odprt ob ponedeljkih med 14:30 in 17:00, ob četrt-
kih med 8:30 in 11:00 ter vsako prvo soboto v mesecu 
med 10:30 in 12:30. Ostale dneve in praznike je zbirni center 
v Fokovcih zaprt. 

Nekaj dodatnih navodil za zbiranje frakcij
Ob prihodu v zbirni center se boste identificirali s pomočjo 
črtne kode, ki je natisnjena na odrezku UPN obrazca (»po-
ložnice«) in e-računa. Skrbnik zbirnega centra bo odčital črtno 
kodo in na ta način preveril, če ste vključeni v organizirano 
zbiranje mešanih komunalnih odpadkov s tipiziranim zaboj-
nikom ali vrečami podjetja Saubermacher – Komunala Murska 
Sobota d.o.o. in zato upravičeni do uporabe zbirnega centra.

V zbirni center lahko pripeljete:
• papir in lepenke vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno 

embalažo iz papirja in lepenke,
• steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno emba-

lažo iz stekla,

• plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali 
sestavljenih materialov,

• odpadke iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
• les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
• oblačila,
• tekstil,
• jedilno olje in maščobe, barve, črnila, lepila in smole, ki 

ne vsebujejo nevarnih snovi,
• detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
• baterije in akumulatorje, ki niso razvrščeni v skupine 16 

06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu 
odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki,

• električno in elektronsko opremo, ki ne vsebuje nevarnih 
snovi,

• kosovne odpadke,
• odpadna zdravila in
• izrabljene avtomobilske pnevmatike (maksimalno 4 kose 

letno na gospodinjstvo).

Mešani komunalni (nesortirani onesnaženi odpadki – smeti), 
gradbeni, biološki, nevarni in posebni odpadki, avtomobilski 
deli ter mokra in onesnažena oblačila se v zbirnem centru 
ne sprejemajo.
Upamo lahko, da bomo tako lažje ločevali odpadke, ki se 
znajo vedno tako hitro nabrati okoli domov. Tako Vas vabi-
mo, da prispevate k boljšemu jutri in k manj onesnaževanja 
ter se redno poslužujete odvažanja ločenih odpadkov v nov 
zbirni center v Fokovcih.

Senta Domjan

IZ OBČINE

Zanimanje, kako in kam bomo odnašali odpadke, je precejšnje.

Prerez traku in uradno odprtje zbirnega centra vseh treh predstavnikov.

Župan OMT Alojz Glavač in direktor Saubermacher-Komunala d.o.o. 
Drago Dervarič sta simbolično vrgla nekaj kosov kartona v pravilni zabojnik.
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IVAN PUCKO (1921 – 2014)
Častni kanonik Ivan Pucko je bil rojen 6. julija 
1921 v Bogojini v družini posestnika in kovača 
Štefana Pucka. Letos smo se dolžni spomniti 
95-letnice njegovega rojstva. 

Ivan Pucko je osnovno šolo obiskoval v rojstnem kraju, 
gimnazijo v Murski Soboti, bogoslovje pa je študiral v Ma-
riboru in v Sombotelu na Madžarskem. V duhovnika je bil 
posvečen v tem središču Železne županije, 8. decembra 
1944. Biseromašni  jubilej je proslavil leta 2004 v Slovenji 
vasi, 5. septembra t. l. pa skupaj s škofom dr. Smejem in še 
z upokojenim župnikom Gutmanom v Bogojini. Skupaj s 
škofom Smejem, svojim bratrancem in sošolcem v Sombo-
telu, je 6. septembra 2009 daroval tudi diamantno mašo, 
prav tako v cerkvi Gospodovega vnebohoda v Bogojini. 
Umrl je 21. decembra 2013 v Domu za ostarele v Lenartu 
v 93. letu starosti. 

Ivan Pucko je službo duhovnika opravljal kot kaplan ali 
kot vikar namestnik na Kobilju, v Lendavi, v Markovcih in 
Gornjih Petrovcih, v Turnišču in pri Gradu na Goričkem. 
Tako rekoč ves čas njegovega duhovniškega življenja mu 
je gospodinjila in pomagala pri delu sestra Terezija Pucko. 
Kasneje je z bratom Pavlom Puckom, sestro Treziko in s 
farani njegove župnije zgradil manjšo cerkev v Slovenji vasi, 
kjer so vsi trije živeli in kjer sta brata duhovnika opravljala 
svete maše ter ljudem delila svete zakramente. Leta 2008, 
ko so vedno bolj plahnele njune življenjske moči, sta se 
naselila v domu starejših občanov v Lenartu v Slovenskih 
goricah. Častni kanonik mariborske škofije je bil tudi član 
Reda gradiščansko-panonskih vitezov vina. Na Zavrču je 
med svojim opravljanjem službe župnika skrbel tudi za 
vinograd mariborske škofije, ki je rasel ob župnijskem vi-
nogradu v hribu nad završko župnijsko cerkvijo.

Ivan Pucko je bil zelo veren duhovnik in zelo bister, izobra-
žen človek. Po svojem značaju šaljiv in včasih dobrohotno 
zbadljiv, pri čemer pa ni nikoli prestopil meje še dovolje-
nega. Ker sem pisec teh vrstic poznal že njegovega očeta, 
ju v tem pogledu lahko primerjam, očeta torej – Štefana 
Pucka st. in njegovega najstarejšega sina Ivana. Tudi oče 
je bil namreč izobražen, pa ne le v svojem poklicu, temveč 
nasploh zelo razgledan, zato je v življenju opravljal tudi 
odgovorne funkcije v cerkvenih odborih in društvih. V 
družini se je Štefanu in Rozaliji Pucko, roj. Smej, rodilo šest 
otrok: Kristina, Ivan, Terezija, Pavel, Štefan in Avguštin. Poleg 
Trezike je pri Ivanu na Zavrču zadnja leta svojega življenja 
preživela tudi mati Rozalija.  

Duhovnik Ivan Pucko je bil poleg svojega osnovnega pok-
lica in že prej omenjenega uda viteškega vinskega reda 
tudi pesnik in prevajalec. Sodeloval je tudi pri Košičevih 
dneh kulture v Bogojini, predvsem v njeni ediciji. Najprej 
se je to zgodilo pri X. Košiču leta 1998, ko je prevedel Bo-
gojinska cehovska pravila iz leta 1779, napisana deloma 

v latinskem in deloma v madžarskem jeziku, drugič pa pri 
XVI. Košiču leta 2004, ko je v poglobljenem članku Vloga 
in pomen petja v liturgiji obdelal to dokaj neznano, še ne 
dovolj obdelano področje. Ob koncu svojega prispevka 
nas je vse vernike povabil: »V vsej modrosti drug drugega 
poučujte ter opominjajte in s psalmi, slavospevi in duhov-
nimi pesmimi hvaležno prepevajte Bogu v svojih srcih« 
(Kol 3,16). Ivan Pucko se je rad vračal domov v rojstni kraj, 
predvsem na verske slovesnosti. In k Plečniku. Zadnjikrat 
se je v Plečnikov božji hram vrnilo le njegovo mrtvo telo, ki 
smo ga od tu, s prej opravljeno sveto mašo, pospremili in 
položili počivat v ilo blizu njegovega brata Pavla in drugih 
bogojinskih duhovnikov.

V občinskem glasilu Lipnica smo se mu dolžni zahvaliti 
za vse, kar je dobrega storil na svojih pastirskih postajah 
duhovnika, za opravljeno delo pomembnega uda Reda 
gradiščansko-panonskih vitezov vina, za njegovo iskreno 
prijateljstvo s sorodniki, poznanimi prekmurskimi laiki in 
duhovniki, pa tudi za vse, kar je naredil za bogojinske Ko-
šičeve dneve kulture.

Jože Vugrinec     

ZGODOVINSKE OSEBNOSTI NAŠE OBČINE
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MARIONETA UČENKE 
OŠ BOGOJINA MED 
NAJBOLJŠIMI
Na natečaju KNJIGOVANJE 2016 za otroke 
vrtcev in učence osnovnih šol v Sloveniji 
in zamejstvu z naslovom MOJ NAJLJUBŠI 
SLOVENSKI KNJIŽEVNI LIK  Tajda Prelič, 
učenka 7.  razreda, izdelala najboljšo lutko 
(marioneto).

Kar 10 učencev je sodelovalo na vseslovenskem nate-
čaju MOJ NAJLJUBŠI KNJIŽEVNI LIK in izdelalo ročno 
lutko ali marioneto najljubšega slovenskega knjižnega 
junaka. Lutko so morali fotografirati in opisati, zakaj 
so se odločili za tega junaka. Učenci so izdelali: Muco 
Copatarico, Sovico Oko, Žigo Špageta, Petra Nosa, Kek-
ca, Mojco, Rožleta. Iz 6. razreda so sodelovali: Zala Bala-
ško, Vasja Kianec, Tilen Kerčmar in Marko Lovrenčec; iz 
7. razreda: Sara Prelič, Tajda Prelič,  Lara Erniša, Florjan 
Herman in Ajša Kuzma; iz 9. razreda pa Sara Cigan.

Komisija strokovnjakov (dr. Jelena Cvetko Sitar, drama-
turginja, lutkovna režiserka in publicistka, dr. Aksinja 
Kermauner, pisateljica ter specialna in rehabilitacijska 
pedagoginja, Jana Kolarič, pisateljica, pesnica, drama-
tičarka, lutkarica in prevajalka, Andrej Predin, pisatelj, 
publicist, glasbeni kritik in fotograf, mag. Savina Zwi-
tter, profesorica angleškega in slovenskega jezika in 
književnosti ter bibliotekarka) je izbrala izmed mnogo 
kakovostnih izdelkov 60 prijavljenih šol 16 najboljših 
– 10 na 1. stopnji in 6 na 2. stopnji (učenci od 6. do 
9. razreda).  Med 6 najboljšimi na 2. stopnji je tudi 
marioneta (Rožle) učenke Tajde  Prelič. 

Izbrani učenci-avtorji so bili s svojimi mentorji pova-
bljeni na slavnostno podelitev nagrad 21. junija 2016 
ob 11. uri  na Društvo slovenskih pisateljev v Ljubljani, 
kjer so predstavili svoje lutke. V pisateljski hiši so se 
srečali z mladinskimi pisatelji in ilustratorji, ogledali so 
si tudi razstavo knjig, v katerih nastopajo nagrajeni liki. 
V Ljubljani so poskrbeli za privlačne knjižne in druge 
nagrade ter bogat spremljevalni literarni program s 
presenečenjem.

Zaradi velikega števila zares kakovostnih lutk so se v 
Ljubljani odločili, da v jeseni povabijo prav vse sodelu-
joče na odprtje razstave najboljših lutk na 32. sloven-
skem knjižnem sejmu v Cankarjevem domu v Ljubljani 
v sredo, 23. novembra 2016, ob 11. uri. Ob tem bo 
tudi lutkovna uprizoritev ter srečanje vseh sodelujočih 
ustvarjalcev in lutk v dvorani Duše Počkaj, nato pa si 
bodo lahko ogledali knjižni sejem.  

Marjetka Erdelji

 IZ ŠOL IN VRTCEV

Ena izmed šestih najboljših – marioneta Rožle Tajde Prelič.
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DOMOVINA JE ENA SAMA …
25. junija 2016 smo praznovali  
25 let osamosvojitve naše domovine.  
Na to so se spomnili tudi na OŠ Fokovci. 
Dan državnosti so obeležili na zadnji 
dan pouka, 24. junija 2016. 

Obujali so spomine nacionalne zgodovine, zato so si učenci 
najprej ogledali slovenska filma. Mlajši učenci so spoznavali 
preteklost skozi film Erazem in potepuh, starejši učenci 
pa so se spomnili krutega vojnega obdobja ob filmu Na 
svoji zemlji. Po ogledu filmov so se skupaj s starši zbra-
li v telovadnici, kjer so s kulturnim programom počastili 

OTROCI VRTCEV VARNI NA 
SONCU
Fotografija Varno s soncem je nastala  
v sklopu programa VARNO S SONCEM. 
Program se izvaja v vseh enotah  
našega zavoda.  

Vključen je med redne naloge javnega zdravja, ki ga je 
potrdilo Ministrstvo za zdravje. Izpeljan je v sodelovanju z 
Zavodom za zdravstveno varstvo. 
Osnovni cilj programa je otroke in prek njih tudi njihove 
starše seznaniti z nevarnimi posledicami izpostavljanja de-
lovanju sončnih žarkov in predvsem z možnostmi samo-
zaščite. V okviru izvajanja programa smo prilagodili dnevni 
ritem v vrtcih, in sicer od začetka izvajanja programa (maj 
2016), pa vse do konca poletja (meseca avgusta 2016). Iz-
vajalke so strokovne delavke zavoda.

Vrtci Občine Moravske Toplice

 IZ ŠOL IN VRTCEV

»Majstri za vse« so se poslovili od uspešnega šolskega leta. Brez državne himne enostavno ne gre.

Varno s soncem.

pomemben praznik. Z otroškim pevskim zborom Grlice, 
deklamacijami in plesom so se spomnili dogodkov izpred 
25 let. Predstavili so se kitaristi zavoda Virtuoz. Pomembno 
je zavedanje težke, dolge in zelo bojevite prehojene poti 
do samostojnosti. 
Ob koncu svečanega dela so se nam, še na lahkotnejši 
in bolj vesel način, predstavili »Majstri za vse« - gledali-
ška skupina OŠ Fokovci, z igro Počitnice gredo v pogubo, 
katere avtorji so člani skupine. Tako so zaključili še eno 
uspešno šolsko leto in se vsi skupaj veselili prihajajočih 
počitnic.

Suzana Deutsch
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FOKOVCI SLAVILI ZMAGO  
NA VAŠKIH IGRAH
Po 12 letih so za 21. vaške igre Občine Moravske 
Toplice poskrbeli vaščani in vaščanke Vučje 
Gomile. Stave so padale, 2. julija 2016 so zmagali 
Fokovci. Naslednji organizatorji vaških iger so 
Ivanovci.

Priprave na vaške igre so potekale na več sestankih, kjer so 
se podajali predlogi, mnenja, pobude in kritike. Predvsem 
je bila prioriteta razdeliti naloge in ogromno organizacij-
skega dela. Dnevi so hitro tekli, priprave na sam dogodek 
pa prav tako. Kot bi trenil, so vaščani in vaščanke Vučje 
Gomile dočakali dan, ki je bil pomemben tako za organi-
zatorje, kot za celotno občino. Počasi so se zbirale ekipe iz 
posameznih vasi in se ponosno, s svojimi jokerji, postavljale 
v kolone na igrišču. 

Vlado Pejčič je uvodoma pozdravil igralce, navijače in 
obiskovalce vaških iger, tekom celotnega dogajanja pa je 
prireditev tudi povezoval. Za njim sta spregovorila še pred-
sednik občinske komisije za izvedbo iger, Andrej Baligač 
in župan Občine Moravske Toplice, Alojz Glavač, ki je igre 
tudi odprl. 
Prijavljenih je bilo kar 19 ekip,  ki so se pomerile v osmih 
različnih zabavnih igrah. Od tega sta bili dve igri tradici-
onalni, brez katerih enostavno na vaških igrah ne gre, in 
sicer vlečenje vrvi ter sestavljanje kmečkega voza. Nekoliko 
bolj zabavne in hudomušne so bile igre kotaljenje okrogle 
bale, luščenje koruze, slepi natakarji, plavajoča jabolka in 
narobe svet. Seveda tudi brez igre »presenečenja« ni šlo, 
za katero tekmovalci niso vedeli do zadnjega trenutka. 
Vaščani in vaščanke Vučje Gomile niso tekmovali v igrah, 
razen v vlečenju vrvi, a so oblikovali ekipo, ki je vsako igro 
demonstrirala. Posebnost vaških iger v Vučji Gomili je za-
znamovala nagrada, ki jo je prejela ekipa z najbolj izvir-
nim prihodom ali prevoznim sredstvom, ko je stopala na 

tekmovalno igrišče. Vreme je dobro služilo, prav tako pa 
tudi naravna senca, od koder so gledalci imeli lep razgled 
na celotno dogajanje. Prav noben ni ostal lačen ali žejen, 
saj so za to dobro poskrbeli. Specialiteto pa so nudile vrle 
gospodinje Vučje Gomile, ki so pripravljale odlične langaše. 
Po končanih igrah je sledila zabava do jutranjih ur s skupino 
Nova Legija.
Vaščani in vaščanke Vučje Gomile se zahvaljujejo Občini 
Moravske Toplice za pomoč pri izvedbi vaških iger. Obe-
nem se zahvaljujejo vsem donatorjem, ki so s svojimi pri-
spevki olajšali izvedbo. Zahvaljujejo se tudi vsem vašča-
nom, ki so na kakršen koli način pripomogli k organizaciji 
in izvedbi vaških iger. Ekipi iz Fokovcev, ki so premagali vse 
svoje nasprotnike, velikodušno čestitajo. Veliko uspeha in 
angažiranosti pri delu pa želijo naslednje leto vaščanom 
Ivanovcev, organizatorjem 22. vaških iger. 

Petra Sakovič

UTRIP OBČANK IN OBČANOV

Naslednji organizatorji prihajajočih vaških iger Občine Moravske 
Toplice.

Mrzla »prha« z lončkom vode je vročične glave dobro ohladila.

Dokaz, da znajo tudi dekleta biti močna in hitra – prenašanje slamna-
tih bal.
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SREČANJE POMURSKIH 
UPOKOJENCEV 
Srečanja v Moravskih Toplicah, 7. julija 2016, se 
je udeležilo čez 1250 pomurskih upokojencev. 
Poleg družabnega dela so predstavili Manifest 
pokojninske reforme. 
Na srečanju je predsednica PPZDU Vijola Bertalanič predstavila 
Manifest ZDUS, ki postavlja zahteve za ohranitev javnega zdra-
vstva, pokojninsko reformo, usklajevanje pokojnin ter Zakon 
o dolgotrajni negi. Srečanja so se udeležili še podpredsednik 
ZDUS Vera Pečnik, župan OMT Alojz Glavač, župan MOMS dr. 
Aleksander Jevšek ter ostali funkcionarji PPZDU. Družabni del 
so prevzela domača folklorna društva, Dorina Gujt in DU Tišina. 
   povzeto po: Vijola Bertalanič 

V FILOVCIH SO KUHALI 
BOGRAČ
Zavod Lončarska vas Filovci je 9. julija 2016 
pripravil tekmovanje v kuhanju bograča na 
prostem. Ekipam z najboljšim bogračem so 
podelili priznanja in praktične nagrade.

Kuhanje bograča je potekalo v muzeju na prostem, kjer stojita 
še dve ohranjeni cimprani hiši. Tekmovanja v pripravi najbolj-
šega bograča se je udeležilo devet prekmurskih ekip. Prva tri 
mesta so zasedle ekipe, ki sicer ne prihajajo iz naše občine. 
Najboljši bograč je skuhala ekipa Pihalni orkester Murska 
Sobota, drugo mesto si je prislužil bograč računovodskega 
servisa First Murska Sobota, tretje mesto pa je zasedla ekipa 
Đuboks. 

Senta Domjan

UTRIP OBČANK IN OBČANOV

Nabito poln šotor na igrišču Term 3000 v Moravskih Toplicah.

Zmagovalci natečaja »Moj dom lepo urejen«.

Prijetno druženje ob kuhanju bograča.

NAJLEPŠI DOM UPOKOJENKE 
IRENE TEMLIN
Društvo upokojencev Moravske Toplice je ob 70. 
obletnici zopet priredilo natečaj »Moj dom lepo 
urejen«. 

Zmagovalce natečaja, ki poteka zgolj med članstvom društva, 
so letos razglasili v Martjancih. Preko glasov so ugotovili, da si 
naziv za najbolj urejen dom prisluži Irena Temlin iz Moravskih 
Toplic. Drugo mesto sta zavzela zakonca Fartek iz Martjancev, 
tretje mesto pa je pripadlo Kristini Horvat iz Lončarovcev. 
Zbrane so nagovorili njihova predsednica Nada Veren, župan 
občine Alojz Glavač in predsednik KS Martjanci Sebastjan 
Gornjec. 

Senta Domjan
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JUBILEJNI FESTIVAL VINA IN 
KULINARIKE 
Že deseto leto po vrsti so, 9. julija 2016, KTD 
Filovci, ob pomoči KS Filovci ter ostalih društev 
v vasi, organizirali tradicionalni Festival vina in 
kulinarike. 

Približno 1000 obiskovalcev je lahko ves popoldan na 
Športno-rekreacijskem centru v Filovcih degustiralo dödo-
le, küjline, žgance, kislo juho ipd. Poleg domače kulinarike 
so obiskovalci degustirali tudi domača vina. Za degustacijo 
vin sta poskrbeli vinogradniški društvi VSD Filovci in VTD 
Gaj, obenem pa so na isti dan podelili tudi odličja, ki so bila 
dosežena na ocenjevanju vin za Prekmurskega prvaka in pri-
znanja članom, katerih vina so na društvenem ocenjevanju 
vin dosegla najvišje rezultate. Obiskovalci so lahko preizkusili 
svoje spretnosti na lončarskem vretenu, izdelovale so se rože 
iz krep papirja, pekla sta se plemenjak in langaš. Čez dan so 
nastopili tišinska glasbena skupina Cvetje v jeseni, FS KUD 
Jožef Košič iz Bogojine, Trio-rio skupina iz Moravskih Toplic 
ter domača glasbenika Duo Jošt s pevko Mojco. V večernem 
kulturnem programu pa so nastopile domače Filovske pevke 
in mladi recitatorji.

Žiga Barbarič

“SVINJSKA TOMBOLA” IN  
DOBER PASULJ
Tešanovska pasuljada in ulične igre – tako je 
izgledala sončna sobota, 13. avgusta 2016,  
na nogometnem igrišču v Tešanovcih. 
Ni manjkala niti "svinjska tombola".  

Dan se je začel s tekmovanjem v kuhanju najboljšega pa-
sulja, ko je štiričlanska komisija na koncu odločila, da je 
zmagala ekipa Srednji. V kuhanju najboljšega pasulja in v 
uličnih igrah, kot so mali nogomet, vlečenje vrvi, odbojka na 
mivki za ženske in igra presenečenja, so tekmovale štiri eki-
pe, razdeljene po delih Tešanovcev – Zgornji, Srednji, Brejg 
in Spodnji. Čez cel dan so potekale igre in tako kot vsako 
tekmovanje, je tudi slednje dalo zmagovalca. Če jih ni bilo 
moč prekositi niti v kuhanju najboljšega pasulja, jih ni bilo 
moč prekositi niti v igrah in tako so Srednji povedli s prvim 
mestom. Drugi so bili ekipa Brejg, tretji ekipa Zgornji, Spo-
dnji pa so bili četrti. Toda tešanovske igre so dale še enega 
zmagovalca – z nakupom srečke so se mnogi pomerili še v 
"svinjski tomboli". Prašič je pustil svoj pečat na številki 9 in 
tako sta ga odpeljala Klara Zelič in Danilo Ciz. 

Senta Domjan

UTRIP OBČANK IN OBČANOV

Predaja izročila in obrti v mlajše generacije – izdelovanje glinenih posod.

Svinja je dobila nova lastnika. (foto: Jan Vitez)

Sama dekleta na vročem pesku, ki so pripomogla k boljšemu rezultatu 
svojih ekip. (foto: Jan Vitez)

Številni obiskovalci jubilejnega Festival vina in kulinarike.
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PROŠČENJE IN ŽUPNIJSKI DAN 
Številni župljani iz Kančevcev so se 10. julija 
2016 zbrali v cerkvi in prisluhnili upokojenemu 
duhovniku Francu Kodili. 

Po maši se je odvijal kulturni program, na katerem so na-
stopili KUD Vrtanek iz G. Petrovec, mladi pa so predstavili 
življenjsko pot duhovnika Jožefa Borovnjaka, ki je podpiral 
prekmurščino in narodno zavest. Ob koncu programa se je 
br. Jurij Štravs, župnijski upravitelj, zahvalili vsem ljudem dob-
re volje, ki pomagajo v župniji pri različnih delih. Ogledali so 
si tudi prostore stare šole ob cerkvi.

Cvetka Šavel Kerman             

UTRIP OBČANK IN OBČANOV

Lepo druženje je popestrilo še prijetno poletno sonce.

Druženje s prepevanjem.
.

Sloviti Feri Lainšček, prekmurski pisatelj in Ditka, pevka.

ANGLEŠKI TABOR MLADIH 
EVANGELIČANOV
Evangeličanska cerkvena občina Murska Sobota 
je na Hodošu izvedla angleški mladinski tabor. 
S severni Irci so mladi, tudi iz naše občine, 
sodobno razmišljali o Jezusu.

Na taboru je od 14. do 16. julija 2016 sodelovalo dvajset mla-
dih iz dežele na obeh bregovih reke Mure; iz občin Moravske 
Toplice, Tišina, Radenci in MO Murska Sobota ter sedem mla-
dih s tremi spremljevalci iz Severne Irske. Na taboru so mladi 
Pomurci v obliki tematskih kreativnih delavnic z vrstniki iz 
Severne Irske razmišljali o krščanstvu, na nedeljskem bogo-
služju pa skupaj z njimi zapeli v čast Jezusu, v slovenskem 
in angleškem jeziku.

Filip Matko Ficko

SLOVENSKI POČITNIŠKI TEDEN 
ZA DRUŽINE 
V Kančevcih so se ob igrah, petju, molitvi in 
ustvarjanju družile slovenske in avstrijsko-
koroške generacije 120 ljudi. Nastopila sta Ditka 
in Feri Lainšček.

Pisatelj Feri Lainšček je spregovoril o začetkih svojega dela, 
mladosti in starših ter prebral nekaj svojih pesmi. Omenil je 
tudi pokojnega pesnika Toneta Pavčka, s katerim sta obi-
skovala bralnoznačkarje osnovne šole. Ditka je poslušalcem 
zaupala, da ji je poezija Lainščka blizu, ker večinoma govori 
o ljubezni. Njena zgoščenka »Ne bodi kot drugi« je kom-
binacija petih uglasbenih pesmi pesnikov Lainščka, Toneta 
Pavčka in Marka Pavčka.

                            Cvetka Šavel Kerman
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LOVSKE DOGODIVŠČINE V 
PROSENJAKOVCIH
ZLD Prekmurje in LD Prosenjakovci sta 
organizirala 9. lovski tabor. V lovišču LD 
Prosenjakovci se je udeležilo 22 tabornikov iz 
prekmurskih osnovnih šol in iz Madžarske.

Organizatorji so mladim lovskim navdušencem prikazali 
delo lovca in njegovo poslanstvo. Ena od najpomemb-
nejših nalog in odgovornosti lovcev je skrb za ohranjanje 
ravnovesja vrste in števila divjadi. Taborniki so se učili o 
pticah ujedah, divjadi in lovski kinologiji. Lovci posebno 

pozornost namenjajo razvijanju odgovornega odnosa do 
narave in varstvu divjadi. Za uspešno delovanje lovske dru-
žine je pomembno tudi razvijanje tovariških medsebojnih 
odnosov. Med taborjenjem so jih nagovorili številni pred-
stavniki ZLD in LZS ter župan občine Alojz Glavač. Tabor 
so zaključili s KUD Prekmurski rogisti in Pevskim društvom 
prekmurskih lovcev. Ob tej priložnosti so pripravili lovski 
bograč, s katerim so bili gostje tudi postreženi. Taborniki so 
s ponosom prejeli potrdilo o udeležbi in majico z znakom 
LZS ter se z lepimi spomini podali v počitnice. V trajnem 
spominu jim bo zagotovo ostalo druženje, opazovanje in 
lov divjadi v naravi. 

Valerija Danč Sabotin

UTRIP OBČANK IN OBČANOV

PÁRTOSFALVI 
VADÁSZTÖRTÉNETEK
A Muravidéki Vadásztársaságok Szövetsége és 
a Pártosfalvi Vadásztársaság szervezésében, a 
pártosfalvi vadászterületen, a muravidéki és 
magyarországi általános iskolák 22 tanulójának 
részvételével zajlott a 9. vadásztábor. 

A tábor szervezői a lelkes ifjú vadászatkedvelőknek bemu-
tatták a vadász munkáját és küldetését. Eszerint a vadászok 
egyik legfontosabb feladata és felelőssége a vadállomány 
fajtáinak és egyedszámának egyensúlyban tartása. A tábor 
résztvevői ismereteket szereztek a ragadozó madaraktól, a 
vadakról és a vadászkutyák tenyésztéséről is. A vadászok 

megkülönböztetett figyelmet szentelnek a természetbarát 
viszony ápolásának és a vadak védelmének. A vadásztár-
saságok működése szempontjából nagy jelentősége van 
az emberek közötti kapcsolatoknak is. A táborozás során a 
vadásztársaságok szövetsége és a Szlovén Vadászszövetség 
képviselői, valamint Alojz Glavač, Moravske Toplice Köz-
ség polgármestere is köszöntötte a résztvevőket. A tábor a 
muravidéki kürtösök és a muravidéki vadászok énekkarának 
műsorával zárták. Az alkalomhoz illetően, a vendégeknek, 
finom vadászgulyást készítettek. A tábor résztvevői büsz-
kén vették át a Szlovén Vadászszövetség logójával ellátott 
pólókat és a részvételi bizonylatokat, majd szép emlékekkel 
indultak a gondtalan nyári szünetre. Bizonyára örök emlék 
marad a kellemes együttlét, valamint a vadak megfigyelése 
a természetben és a vadászat.

Mladi taborniki / Az ifjú táborozók
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SREČANJE OBMEJNIH 
SOSEDOV
KTD »Ady Endre« Prosenjakovci je v sodelovanju 
z občino Magyarszombatfa organiziralo  
3. tradicionalno srečanje sosedov z  
obeh strani meje. 

Z željo krepiti in ohranjati prijateljsko vez med sosednjima 
državama ter vasema Prosenjakovci in Magyarszombatfa, 
se je srečanje, 30. julija 2016 pri GD Prosenjakovci, pričelo z 
ekumenskim bogoslužjem. Sledil je kratek kulturni program, 
v katerem sta se predstavila citrarja iz  Magyarszombatfe, 
ženski nonet KTD »Ady Endre« Prosenjakovci in mlada re-
citatorka DOŠ Prosenjakovci. Osnovno sporočilo programa 
je bilo prijateljstvo. Povezovalec programa Mitja Gorza je 
navzoče spomnil na film »Povej naprej«, kjer majhen deček 
poziva ljudi, naj vsak vsaj trem ljudem stori nekaj dobrega. 
Splete se veriga lepih misli in dobrih dejanj. Vsak pozna koga, 
ki mu pomaga, vsak ima prijatelja, ki lahko računa nanj. Le 
ozavestiti se je potrebno, dobiti navdih, imeti željo in razu-
meti sporočilo. Dober prijatelj je s tabo, te razume, ti pomaga 
in te spodbuja. Vse ostalo se v življenju nekako izgubi. Povej 
naprej!

Melita Gorza

SZOMSZÉDOK HATÁR MENTI 
TALÁLKOZÓJA
A pártosfalvi Ady Endre Kulturális és 
Idegenforgalmi Egyesület, Magyarszombatfa 
önkormányzatával együttműködve 
megszervezte a határ két oldalán élő 
szomszédok 3. hagyományos találkozóját. 

A két szomszédos ország, valamint Pártosfalva és Magyar-
szombatfa települések közötti baráti kapcsolatos ápolását 
és elmélyítését szolgáló, július 30-ai találkozó ökumenikus 
istentisztelettel kezdődött. Ezt rövid alkalmi kultúrműsor kö-
vette, amelyben bemutatkoztak a magyarszombatfai citerá-
sok, a pártosfalvi Ady Endre KIE női énekkara és a pártosfalvi 
KÁI fiatal versmondója. A program fő üzenete a barátság 
volt. Mitja Gorza műsorvezető az Add tovább című filmre 
emlékeztette a jelenlévőket. A filmben egy kisfiú szólítja meg 
az embereket, hogy legalább három emberrel tegyenek va-
lami jót. Ebből szép gondolatok és cselekedetek láncolata 
alakul ki. Mindenki ismer valakit, akinek segít, mindenkinek 
van barátja, akire számíthat. Csak tudatosítani kell ezt, ihletet 
kapni, feléleszteni a vágyat és ösztönözni. A jó barát mindig 
ott van, megért bennünket, segít és bíztat. És minden más 
kevésbé lesz már fontos az életben. Add tovább!

UTRIP OBČANK IN OBČANOV

Ekumensko bogoslužje / Ökumenikus istentisztelet
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66 OTROK 
NA ORATORIJU
Otroci iz župnije Bogojina in od drugod so na 
oratoriju, od 11. do 13. avgusta 2016, spoznali 
delo policije in gasilcev. Vodilo oratorija je bilo 
»Zdaj gre zares«. 

Glavni junak oratorijskega vodila je bil Ostržek, sporočilo 
pa, da postati dober človek ni le tako preprosto. Vsak dan 
oratorija so začeli z dvigom zastave in oratorijsko himno, 
z jutranjo molitvijo in z ogledom igrice. Večji del oratorija 
je potekal v župnijskih prostorih in na župnijskem dvori-
šču; za otroke so animatorji pripravili različne delavnice, od 
kuharske, pevske in spretnostne. En dan so se sprehodili 
tudi po bogojinskih goricah od župnijske cerkve do kapele 
svetega Ubrana, kjer so opravili molitev. Otroci so spoznali 
policijske pse vodnike iz Petanjcev ter šolanje takih psov 
za reševanje in iskanje ponesrečencev. Obiskali so jih tudi 
PGD Bogojina in jim predstavili gasilska vozila ter opremo. 
V veliko veselje otrok je bil obisk upokojenega maribor-
skega škofa dr. Jožefa Smeja, ki je pohvalil mlade, da so se 
udeležili oratorija. 

Jože Žerdin

UTRIP OBČANK IN OBČANOV

V Bogojini je potekal župnijski oratorij.

Naši Selančani.

V času oratorija so jih obiskali gasilci.

Tako je izgledalo pestro dogajanje pod šotorom.

20. SREČANJE VASI  
SELO-SELA-SELE 
Vaščani Sela so se udeležili srečanja istoimenskih 
vasi iz Slovenije in zamejstva. 20. srečanje vasi 
SELO-SELA-SELE je bilo v vasi Sela v občini Videm 
blizu Ptuja.

Letošnje srečanje je bilo na dan državnosti, kar je naredilo 
srečanje še bolj slavnostno. Na tokratnem srečanju vasi so 
bili prisotni vaščani iz 29 vasi, med njimi pa so bili tudi naši 
zamejci iz Italije, ki se srečanj udeležujejo v velikem številu. 
Skupaj z domačini je bilo na prizorišču srečanja več kot 
1000 udeležencev, samo prebivalcev vasi Selo-Sela-Sele je 
bilo 850. Na srečanju so se predstavile udeležene vasi, kraj 
gostitelja, sledili so pozdravni nagovori in kulturni program. 
Čez dan so potekale tudi razne igre. Naslednji organizatorji 
takšnega srečanja v letu 2017 sta vasi Opatje Selo in Sela 
na Krasu iz občine Miren-Kostanjevica. Kandidaturo za 22. 
srečanje vasi leta 2018 pa so najavili iz Vasi Selo pri Morav-
čah. Tudi tokratno srečanje je prehitro minilo, a dodan je 
bil nov kamenček v mozaik srečanj vasi SELO-SELA-SELE, ki 
potekajo pod sloganom »Da se bolje spoznamo«. 

Janez Škalič
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TUDI LETOS DIVJA NARAVA
Narava se je zopet razbesnela ter prizadela 
kmete in njihove pridelke ali zgolj domače 
vrtove. 13. julija 2016 je bil usodni dan, divjalo je 
neurje s točo in močnim vetrom.

Povzročena je bila ogromna škoda na kmetijskih pridelkih, 
močan veter je odkrival tudi strehe stanovanjskih objektov 
in podiral drevesa na cesti Ivanci–Bogojina. Posredovati so 
morali PGD Ivanci, ki so prekrili strehe stanovanjskih objektov 
in odstranili podrta drevesa. Občinska uprava je skladno s 
Postopkovnikom za ocenjevanje škod ob naravnih in drugih 
nesrečah nastalo škodo prijavila regijskemu centru za obve-
ščanje v Murski Soboti.

Majda Lipič Prosič

UTRIP OBČANK IN OBČANOV

DRUŽENJE V MARTJANCIH
Čeprav so letošnje medulične igre v Martjancih 
odpadle, saj ni bilo zanimanja, so se nekateri 
zvesti pripadniki svoje vasi odločili, da se vseeno 
zberejo in družijo.

Vidno so bili razočarani tisti, ki so se 13. avgusta 2016 vse-
eno zbrali ob nogometnem igrišču v Martjancih, da se 
družijo ob pijači in jedači. Tako so sklenili, da bodo tistega 
dne naredili nekaj dobrega in postavili klopotec. Ob enem 
so mi zaupali, da so imeli v preteklem letu kar nekaj van-
dalizma, uničen jim je bil klopotec in razsvetljava v hiški 
ob igrišču. Vse so popravili in na to dejali, da proti temu 
ne morejo nič. 

Senta Domjan

Potolčena koruza na eni izmed njiv v naši občini.

»Žar-majster« je poskrbel za odlično vzdušje in dobro hrano.

Katoliški pevski zbor s častnim gostom, ki je vodil mašo in blagoslov 
kapelice. (foto: Jan Vitez)

V TEŠANOVCIH OBNOVLJENA 
KAPELICA
21. avgusta 2016 so se zbrali številni farani 
martjanske in moravske cerkve ter blagoslovili 
nedavno obnovljeno kapelico, ki stoji sredi vasi, 
ob gasilskem domu. 

Rimskokatoliška kapelica iz leta 1887 je imela dotrajano fa-
sado in razpokane zidove. Zaradi tega je predstavljala nevar-
nost, da bi se lahko sesedla. 21. avgusta 2016 so blagoslovili 
obnovljeno kapelico Marjan Potočnik, župnik martjanske 
cerkve, mag. Geza Erniša, častni škof Evangeličanske cerkve 
v Sloveniji in dr. Stanislav Matičič, katoliški župnik in častni 
gost. Ob slovesnosti sta zapela evangeličanski in katoliški 
pevski zbor.  

Senta Domjan
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70 LET LOVSKE DRUŽINE 
MLAJTINCI
Mlajtinčani so lahko ponosni na tradicijo svoje 
lovske družine. Svojih 70 let so 31. julija 2016 
obeležili slavnostno, s prijatelji iz drugih lovskih 
družin.

70 let obstoja in delovanja so LD Mlajtinci obeležili skupaj 
s prijatelji iz štirih sosednjih lovskih družin. Prireditve so se 
udeležili še predstavniki LPN Fazan Beltinci, predsednik ZLD 
Prekmurje Ludvik Rituper in člani UO ZLD. Vabilu se je od-
zval tudi predsednik Kinološke zveze Slovenije Egon Dolenc. 
Povabljeni so bili še župan Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek, župan Občine Moravske Toplice Alojz 
Glavač, predstavniki krajevnih skupnosti Mlajtinci-Lukačev-
ci, Ivanci, Noršinci in njihova prostovoljna gasilska društva. 
Povabljeni so bili tudi predstavniki vseh društev, ki delujejo 
na področju lovišča, prijatelji, krajani in seveda donatorji, ki 
so omogočili lažjo izvedbo prireditve.                                

Slavnostni program je potekal skoraj uro in pol. LD Mlajtinci 
so želeli pokazati, da lovci gojijo lovsko kulturo, ki je širši jav-
nosti bolj malo znana in je tudi del slovenske ljudske kultu-
re. Nastopili so lovski rogisti, lovski pevski zbor, upokojenski 
pevski zbor Marjetice in učenki osnovne šole Bogojina. Slav-
nostni govorniki so bili starešina LD Mlajtinci Jože Horvat, 
predsednik ZLD Prekmurje Ludvik Rituper, župan MOMS dr. 
Aleksander Jevšek in župan OMT Alojz Glavač. Prireditev je 
povezovala Anja Lepoša, članica LD Mlajtinci. 

Lovec je borec za zaščito narave
Vodilna nit prireditve je bil poudarek na ohranitvi narave in 
raznolikosti živalskega sveta v naši krajini. Lovec današnjega 
časa je vodilni borec za zaščito narave in vsega živalskega 
sveta. V Sloveniji ne poznamo druge organizacije, ki bi se 
bolj konkretno ukvarjala in opozarjala na nepravilnosti pri 
posegih v naravo. In s ponosom lahko povemo, da so lovci 
edini, ki s svojim prostovoljnim delom poizkušajo izboljšati 
življenjske razmere za vse vrste prosto živečih živali. Raznoli-
kost rastlinskih in živalskih vrst je odraz stanja v naravi. Človek 
bo prej ali slej uvidel, da je skrb za naravo in živalski svet tudi 
skrb za samega sebe.

Zbornik in priznanja
Ob 70. obletnici so izdali zbornik v obsegu 72 strani v nakla-
di 250 kosov ter značke v nakladi 225 kosov. 21 članom so 
podelili priznanja za delo v lovski organizaciji skozi vsa leta, 
nekateri so dobili priznanja ZLD Prekmurje za 25 in 35 let 
članstva v lovski organizaciji. Predsednik KZS Egon Dolenc 
je odlikoval LD Mlajtinci s priznanjem KZS, za skrb in razvoj 
lovske kinologije. Predsednik Zveze lovskih kinologov Po-
murje Ivan Gregorn je podelil en srebrni in dva zlata znaka 
za kinološke zasluge trem članom LD Mlajtinci. Predsednik 

ZLD Prekmurje Ludvik Rituper je LD Mlajtinci podelil prizna-
nje za dolgoletno sodelovanje. Tudi LD Mlajtinci je podelila 
priznanja in zahvale tistim, s katerimi skozi vsa leta dobro 
sodelujejo. To so Krajevne skupnosti, PGD, nekatera društva 
in posamezniki.

LD Mlajtinci, kot organizator, in vsi ostali izvajalci, so slav-
nostni program izvedli odlično. Po slavnostnem delu so vse 
udeležence pogostili s pravim »lovskim bogračem« in s pi-
jačo. Za zabavo so poskrbeli Veseli Prekmurci. Dogodka se 
je udeležilo okrog 300 ljudi. 

Jože Horvat

UTRIP OBČANK IN OBČANOV

Ponos Mlajtincev in tudi Zveze lovskih družin Prekmurje.

Podelitev priznanj tudi tistim, ki že dolga leta vztrajajo pri LD Mlajtinci.

Ostale lovske družine s svojimi praporji, kot prijatelji, na 70 let  
LD Mlajtinci.
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PO POTI MADŽARSKIH 
KRALJEV
Madžarska narodna samoupravna skupnost 
Občine Moravske Toplice je 13. in 14. avgusta 
2016 organizirala strokovno ekskurzijo – pohod 
po poti madžarskih kraljev: Székesfehérvár, 
Gödöllő, Budapest, Szentendre, Visegrád in 
Esztergom. 

Pot je najprej vodila mimo Blatnega jezera do Székes-
fehérvárja. Ime mesta pomeni »Prestolno belo mesto« in 
je eno najstarejših mest na Madžarskem. Princ Géza ga je 
med svojim vladanjem (972-997) postavil na hribu nad mo-
čvirjem. Mesto je služilo kot strateška točka ob pomembni 
cesti med Budimom in Blatnim jezerom. Med vladavino 
kralja Štefana je mesto pridobili naziv svobodnega mesta. 
Ogled mestnega jedra, spomenika Jabolko države, Rom-
kerta, vrta srednjeveških razvalin, kjer so originalni ostanki 
kraljeve bazilike Device Marije in dolga grobnica ter mavzo-
leja Svetega Štefana so bile znamenitosti tega kraja. Pot je 
vodila do drugega mesta Gödöllő. Tu stoji dvorec Király, ki 
ga je dal zgraditi Antal Grassalkovich. Pri tem ogledu človek 
hitro dobi vpogled v življenje Avstro-Ogrskega imperija. 
Potovanje se je nadaljevalo do baročnega mesteca iz 15. 
stoletja, Szentendre, ki bi ga lahko imenovali tudi »kolonija 
umetnikov«, predvsem slikarjev. Mesto zaznamujejo Srbi, 
Grki in Dalmatinci, ki so se tukaj naselili na begu pred Turki. 
Na glavnem trgu najdemo baročni križ iz l. 1763, ki so ga 
postavili v zahvalo za srečo, ker se je kuga ognila mestu. Ob 
kolenu Donave je pot vodila do Visegráda, mesta, ki so mu 
pustili svoj pečat že Rimljani, najbolj pa kralj Matija Korvin. 

Mesto je bilo nekoč sedež srednjeveške Madžarske in tu 
je bila rezidenca kralja Matjaža. Mesto slovi po mestnem 
obzidju in Salamonovem stolpu, ki se nahaja na vrhu hriba. 
Konec potovanja je naznanilo mesto Esztergom. Mesto 
sodi med najstarejša madžarska mesta in s svojo slavno 
preteklostjo predstavlja enega najpomembnejših duhov-
nih središč Madžarske. Ogledali so si mogočno klasicistično 
stolnico. Bazilika je tretja največja v Evropi in hkrati največja 
na Madžarskem, stoji pa na mestu prvotne cerkve, v kateri 
je bil kronan sv. Štefan. V bližini stolnice so ostanki kraljeve 
palače iz leta 1215 s slovito kapelo, ki sodi v sam vrh gotske 
arhitekture v panonskem prostoru. 
Na strokovni ekskurziji MNSS OMT – Po poti madžarskih 
kraljev so ob odlični družbi odkrili zaklade vsakega zgodo-
vinskega kraja posebej in s poti prinesli veliko lepih vtisov 
ter novih spoznanj.

Leonida Šanca

MADŽARSKA NARODNA SAMOUPRAVNA SKUPNOST

Skupinska fotografija strokovne ekskurzije / Csoportkep - a szakmai tanulmányút résztvevői 

Notranjost bazilike v Esztergomu / Az esztergomi bazilika belseje



|   Lipnica 14624

MAGYAR KIRÁLYOK ÚTJÁN
Moravske Toplice Község Magyar Nemzeti 
Önkormányzati Közössége augusztus 13-án 
és 14-én, Székesfehérvár, Gödöllő, Budapest, 
Szentendre, Visegrád és Esztergom érintésével, 
szakmai tanulmányutat szervezett a magyar 
királyok útjára. 

Utunk a Balaton mellett az egyik legrégibb magyar városba, 
Székesfehérvárra vezetett. A Budát és a Balatont összekö-
tő út mellett a várost Géza fejedelem (972-997) a mocsár 
feletti dombon, stratégiai pontként alapította. István király 
idejében a város szabad városi rangot kapott. A város neve-
zetességei az óváros, az Országalma, a középkori Romkert, 
a királyi bazilika maradványaival, az árkádsorral és a Szent 
István mauzóleummal. Úti célunk második pontja Gödöllő 
városa volt, amelynek nevezetessége a Grassalkovich Antal 
által építtetett Király kastély, amelynek bejárása során a lá-
togató ténylegesen betekinthet az Osztrák-Magyar Monar-
chia életébe. Utunkat innen a 15. századi barokk kisvárosba, 
Szentendrére folytattuk, amelyet nyugodt szívvel nevezhet-

nénk képző-művésztelepnek is. A városképet a törökök elől 
ide menekülő szerbek, görögök és dalmátok alakították. A 
főtéren található az 1763-ban állított barokk kereszt, amellyel 
a város lakói hálát adtak az égieknek, hogy a pestis elkerülte 
a várost. A Dunakanyarban utunk Visegrád felé vezetett. A 
helységet már a római korban is lakták, leginkább viszont 
Korvin Mátyásról nevezetes, hiszen itt volt a középkori Ma-
gyarország székhelye és Mátyás király rezidenciája. A város 
nevezetessége a dombtetőn lévő Fellegvár és a Salamon 
torony. Utolsó úti célunk az egyik legősibb magyar város, 
Esztergom volt, amely dicső múltjával Magyarország egyik 
legfontosabb szellemi központja. Itt megtekintettük a mo-
numentális klasszicista stílusú székesegyházat. Európa har-
madik és Magyarország legnagyobb bazilikája az egykori 
templom helyén épült, amelyben Szent Istvánt koronázták 
királlyá. A bazilika közelében találhatók az egykori királyi pa-
lota maradványai 1215-ből, a neves kápolna pedig a pannon 
térség gótikus építészetének csúcsát jelenti. 
A Moravske Toplice Község MNÖK által, a magyar királyok 
útján szervezett szakmai tanulmányúton a kellemes társaság 
mellett felfedezhettük a történelmi helyszínek kincseit, így 
számos új ismerettel és szép benyomásokkal tértünk haza. 

MADŽARSKA NARODNA SAMOUPRAVNA SKUPNOST

Csoportkép Szentendrén / Skupinska fotografija v mestu Szentendre 

Szép kilátás a Dunára a visegrádi Fellegvárból / Lep razgled na Donavo s citadele na Višegradu
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120 LET PDG SEBEBORCI 
Že 120 let so sebeborski gasilci in gasilke  
v službi ljudstva na pomoč.  
V ta namen so 18. junija 2016 priredili  
veliko slovesnost. 

Na prireditvi, ki se je, 18. junija 2016, začela z gasilsko pa-
rado in nadaljevala s kulturnim programom, nagovori go-
stov ter podelitvijo odlikovanj in plamenic Gasilske zveze 
Slovenije, sta bila med gosti prisotna tudi Olga Andrejek, 
sekretarka v kabinetu direktorja Uprave Republike Slovenije 
za zaščito in reševanje in predsednik gasilskega regijskega 
sveta za Pomurje, ki je obenem tudi podpredsednik Gasil-
ske zveze Slovenije, Milan Antolin. Kot je bilo poudarjeno 
v nagovorih, so sebeborski gasilci v 120 letih prehodili 
bogato pot, prežeto z vrsto pomembnimi dosežki. Tako 
na operativnem in organizacijskem, kot na tekmovalnem 
področju. Čeprav njihova pot vedno ni bila rožnata, so 
tudi sebeborski gasilci ostali zvesti načelom, da pomaga-
jo ljudem ob vsakem trenutku. Vsega tega ne bi bilo, je 
poudaril predsednik PGD Sebeborci Slavko Škerlak, če ne 
bi tako dobro in pristno sodelovali s krajani, ki so tudi nji-
hovi največji podporniki. Društvo, ki sodi v Gasilsko zvezo 
Moravske Toplice, ima v svojih garažah med drugim tudi 
novo, dobro leto dni staro avtocisterno GVC 16/25, vozilo 
za prevoz moštva, priklopnik za prevoz motorne brizgalne 
in gasilske opreme ter poveljniško vozilo. Ob vsej opremi 
za posredovanje ob požarih ter drugih nesrečah ima tudi 
opremo za reševanje v cestnem prometu, kjer pa še vedno 
čaka na ustrezno koncesijo. Andrejekova, sicer domačinka, 
je ponosna na dosežke domačih gasilcev, v nagovoru pa 
je tudi poudarila, da jo veseli, da je na Slovenskem priso-
ten tako velik nabor gasilskih društev, ki predstavljajo naj-
bolj množično prostovoljno in humanitarno organizacijo 
v državi. Za naravne in druge nesreče se je potrebno v 
smislu urjenja pripravljati že sedaj, da nas, ob morebitnem 
nastopu, ne presenetijo.  V imenu Občine Moravske Toplice 

je gasilcem ob 120 letnici društva čestital župan Občine 
Moravske Toplice Alojz Glavač. Predsednik gasilskega regij-
skega sveta za Pomurje in podpredsednik Gasilske zveze 
Slovenije Milan Antolin pa je dejal, da so bili v Sebeborcih 
pred 120 leti postavljeni globoki in zelo trdni temelji, na 
katerih lahko, z nizom uspehov, gradi sedanja generacija. 
Prepričan je, da bodo z delom v gasilstvu v tem kraju us-
pešno nadaljevali tudi prihodnji rodovi. Nato je skupaj s 
predsednikom Gasilske zveze Moravske Toplice Dušanom 
Grofom podelil priznanja Gasilske zveze Slovenije. Odliko-
vanja GZS za uspešno organizacijsko delo so dobili: Damjan 
Dervarič (III. stopnje), Ludvik Škrilec in Ernest Horvat (oba II. 
stopnje) ter Franc Cifer (odlikovanja I. stopnje); plamenice 
GZS za operativno delo pa: Vladimir Škerlak, Vojko Vučkič 
in Franc Kreft (vsi I. stopnje). Društvo je ob visokem jubileju 
s strani Gasilske zveze Slovenije prejelo posebno plaketo, 
odlikovano pa je bilo tudi z zlatim znakom Civilne zaščite 
Republike Slovenije. S posebnim darilom je bilo društvo 
nagrajeno s strani Gasilske zveze Moravske Toplice. 

Jože Žerdin

NAŠI GASILCI

Društvo je ob visokem jubileju s strani Gasilske zveze Slovenije prejelo 
posebno plaketo.

Gasilsko društvo Sebeborci je obeležilo 120-letnico uspešnega  
delovanja.

Praznovanja 120-letnice društva so se, poleg gasilcev, udeležili še visoki 
gasilski gostje.
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GASILSKO PRAZNOVANJE V 
TEŠANOVCIH
V soboto, 25. junija 2016, ko smo v Sloveniji 
obhajali četrt stoletja samostojne države, smo 
gasilci v Tešanovcih praznovali 120 let gasilstva 
in rojstni dan naše domovine. 

Teden dni pred dogodkom smo na domačem pokopališču v 
spomin na vse svoje preminule člane položili venec, v znak 
spoštovanja pa so častni predsednik GZS Ernest Eöry, častni 
poveljnik gasilske regije Pomurje Franček Gomboc in pred-
sednik društva Geza Grabar ml. odkrili spominsko ploščo. 
Temu dogodku  s priložnostnim programom – deklamacijo, 
igranjem na violino in Tišine na trubo, je sledila slavnostna 
seja, podelitev značk in priznanj. Šest veteranov je dobilo 
listino o častnem članstvu. Dobili so jih Geza Kučan, ki v 
društvu vztraja že 71 let, Geza Rituper in Geza Grabar st., v 
gasilstvu sta 66 let, Štefan Kuhar st. za 60 let ter Franc Pozvek 
in Martin Sobočan, ki sta gasilca že 45 let.

Velika parada
Po jutranji budnici Pihalnega orkestra Murska Sobota se je 
osrednja sobotna prireditev   začela z veliko gasilsko parado 
z več kot 120 gasilci in 15 praporji, ki se je vila po vasi, mimo 
postroja slavnostnih gostov pred obnovljenim vaško-ga-
silskim domom do prireditvenega šotora za njim. Sestavni 
del parade je bil tudi demonstracijski prikaz gasilske tehnike 
vseh vrst, ki jo premorejo gasilska društva iz naše gasilske 
zveze. Na čelu kolone vozil je bila konjska vprega štirikolne 
ročne brizgalne našega društva iz leta 1884, ki jo je vodil 
domačin Branko Cipot. 

Izkazana priznanja gasilcem
Na osrednji proslavi v šotoru za vaško-gasilskim domom, ki 
se je je udeležilo tudi veliko obiskovalcev in krajanov, sta kot 
osrednja govornika, namestnik predsednika GZS mag. Janko 
Cerkvenik in ministrica za obrambo Andreja Katič pohvalila 
prizadevanje tešanovskih gasilcev v skrbi za ohranitev člo-
veških življenj in premoženja ob nesrečah, enako pa tudi za 

nenehno tehnološko opremljenost in usposobljenost društva, 
kar je še kako pomembno za izpolnjevanje odgovornih na-
log gasilcev. Ob tem je obrambna ministrica, ki je požela tudi 
aplavz, ko je gasilski postroj iz vročega sonca umaknila v šotor, 
poudarila, da je zgodovina gasilstva zgodovina domoljubja, ki 
ga gasilci po njenem prepričanju izkazujejo najbolj plemenito. 
Dodala je, da se na ministrstvu, ki ga vodi, zavedajo, da so ga-
silci ključni člen v sistemu zaščite in reševanja, zato je obljubila, 
da bo storila vse, da se na tem področju stanje še izboljša.  

Cerkvenik je ob srebrnem odlikovanju GZS, ki ga je prejelo dru-
štvo, odlikoval tudi nekatere posameznike. Odlikovanje GZS II. 
stopnje sta prejela Jože Gutman in Franc Vitez,  I. stopnje pa 
Franc Küčan in Štefan Kuhar. Plamenice GZS III. stopnje je prejel 
Matjaž Trajber, z II. stopnjo pa je odlikoval Roberta Casarja in 
Štefana Turnerja. Društvo je bilo odlikovano tudi z zlatim zna-
kom Civilne zaščite. 

Tradicija sega zelo daleč
Zbrane sta nagovorila tudi župan občine Alojz Glavač ter 
predsednik GZ Moravske Toplice Dušan Grof. Župan je pou-
daril, da je prav moravskotopliška občina z največ gasilskimi 
društvi v SV Sloveniji; Grof pa, da ima gasilstvo v zvezi, ki sicer 
šteje 28 članov zelo dolgo tradicijo. Med številnimi gasilskimi 
prijatelji so društvu čestitali tudi iz PGD Zgornji Brnik in PGD 
Višnja Gora. Kot se za tako veličastno prireditev spodobi, je 
sledil prisrčni kulturni program domače gasilske mladine in 
folklorne skupine Male rijtar KTD Tešanovci. 

Zbornik, razstava, dosežki  
Na 242 straneh smo izdali zbornik o življenju in delu gasilstva 
v Tešanovcih. Jožef Cigan je ob tej priložnosti pripravil boga-
to razstavo predmetov, opreme, fotografij ter drugega do-
kumentarnega gradiva o zgodovini gasilstva v Tešanovcih. V 
društvu, ki je po kategorizaciji GZS društvo I. kategorije, pre-
moremo štiri tekmovalne enote; od letos tudi novo žensko, 
že četrto v zgodovini društva. V 120 letih smo tešanovski 
gasilci posredovali na 90 intervencijah v domačem kraju in 
nekaj čez 100 v soseščini.

PGD Tešanovci

NAŠI GASILCI

Mladi gasilci v prvi vrsti med ponosno parado 120 let gasilstva v Teša-
novcih. (foto: Jan Vitez)

Priznanja in pohvale posameznikom izroča tudi ministrica za obrambo 
Andreja Katič. (foto: Jan Vitez)
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80 LET PGD BERKOVCI
V Berkovcih je bilo 5. junija 2016 slovesno.  
PGD, ki kljub svoji majhnosti s ponosom  
in vdanostjo skrbi za požarno varnost kraja  
in okolice, je praznovalo 80 let. 

Prireditev se je začela s pohodom ešalona od kapele do 
prireditvenega prostora. Sledil je pozdrav predsednika 
PGD Berkovci Dušana Ozvatiča, ki je poudaril dragocenost 
prenosa gasilstva iz roda v rod. Pozdravil je tudi predsednik 
GZ Moravske Toplice, Dušan Grof. Osrednji govornik je bil 
župan Občine Moravske Toplice Alojz Glavač, ki je poudaril 
pomembnost sodelovanja tako majhnega kraja z lokalno 
skupnostjo. 

Počastil jih je tudi častni predsednik GZS Ernest Eöry, ki 
se je v nagovoru spomnil zaslužnih članov PGD Berkov-
ci. Podelili so zahvale in priznanja na področju požar-
nega varstva, za dolgoletno delo v društvu in Plaketo 
PGD Berkovci. Izstopala sva dva pomembna veterana, 
Ožvatič Vladimir za 60 let in Lanšček Koloman za 70 let 
dela pri PGD Berkovci. GZS je PGD Berkovci podelila 
odlikovanje Plamenica I. stopnje. Slovesnost so pope-
strili učenci OŠ Fokovci. Po končanem programu je za-
baval Mark Tivadar. 

Dušan Ozvatič

NAŠI GASILCI

Ponosni koraki gasilcev, zaradi katerih se tradicija drži že 80 let.

Predsednik PGD Lončarovci Dejan Rocner.

Slavnostna prireditev pod polnim šotorom.

Gasilska društva v postroju pred množico obiskovalcev.

90 LET PGD LONČAROVCI
Za tako majhen kraj, kot so Lončarovci,  
je 90-letnico PGD potrebno zelo spoštovati. 
21. avgusta 2016 so od GZS prejeli gasilsko 
odlikovanje Plamenico I. stopnje.

Proslava se je začela s postavitvijo praporjev šestih gasilskih 
društev, ki jim je poveljeval poveljnik GZ MT Štefan Cmor. 
Nato je, vidno najmlajši med vrstami gasilskih predsednikov, 
najprej spregovoril Dejan Rocner, predsednik PGD Lonča-
rovci in izpostavil pomen utrjevanja gasilstva, reševanja in 
požarne varnosti v naših krajih. Dušan Grof, predsednik GZ 
MT, je izrekel spoštovanje za tako visoka leta. Častni predse-
dnik GZS Ernest Eöry pa se je v svojem nagovoru spomnil na 
domačnost teh krajev, v katerih se je veliko gibal. Spregovoril 
je tudi župan občine Alojz Glavač, ki vidi PGD Lončarovce kot 
tradicionalne v povezovanju družbe. Uradni del so popestrili 
Nemaki iz Sela in učenci OŠ Fokovci. Sledila je podelitev pri-
znanj za dolgoletno aktivno delo, med katerimi je priznanje 
za 80 let dela prejel Ludvik Hari. Podelili so še zahvale in pri-
znanja ostalim povabljenim gostom in posameznim članom 
PGD Lončarovci. 

Senta Domjan
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TABOR MLADI GASILEC 
2016
Gasilska zveza Moravske Toplice je v Radencih 
ob Kolpi izvedla tabor Mladi gasilec.  
V Centru šolskih in obšolskih dejavnosti se je 
udeležilo 48 mladih gasilcev.

Pet dni so mladi gasilci spoznavali gasilski svet, tabor je po-
tekal od 29. junija do 3. julija 2016. Udeleženci so bili stari 
med 9 in 13 let, zanje je skrbelo 6 mentorjev. GZ Moravske 
Toplice je za vse udeležence zagotovila majice. Cilji tabora so 
bili spoznati osnovne dejavnosti gasilstva, udeležiti se male 
gasilske šole, pridobiti preventivno gasilsko značko in ob 
tem aktivno preživeti poletni čas z vrstniki. Vsi zastavljeni cilji 
so bili uspešno izvedeni. Lepo vreme je omogočilo mladim 
gasilcem preživetje prostega časa na in v Kolpi, posebno 
doživetje je bila vožnja s kanuji. Mladi gasilci so se rokovali z 
lokom, spoznali osnove plezanja in se naučili tudi orientacije 
pri pohodu. Obiskal jih je lovec, ki jim je predstavil življenje 
divjih živali. Pomerili so se v športu, razdeljeni v štiri skupine. 
Točke pa so si nabirali še z urejenostjo sob. Vse ekipe so na 
koncu prejele nagrade. 

povzeto po: Dušan Grof

NAŠI GASILCI

Skupinska fotografija mladih gasilk in gasilcev.

Nagovor predsednika PGD Filovci.

Taborniki so se seznanili z delom gasilcev in z njihovim vozilom.

Blagoslov nove avtocisterne z domačim župnikom.

NOVA AVTOCISTERNA 
PGD FILOVCI
PGD Filovci se lahko ponašajo z eno najbolj 
pomembno pridobitvijo v celotni občini. 
S skupnimi močmi in donacijami so uspeli 
nabaviti novo avtocisterno. 

20. avgust 2016 je zgodovinski dan za filovsko gasilsko 
društvo. Na ta dan so, svečano in z blagoslovom župnika 
Stanislava Zvera, prevzeli novo avtocisterno, ki je zamenjala 
20 let staro. Poleg občine so za nakup vozila prispevali še 
posamezni donatorji, KS Filovci in boter gasilstva Ivan Hor-
vat. Slavnostne besede so nato predali direktorju OE Zava-
rovalnice Triglav MS Sandiju Štefanu Flisarju, predsedniku KS 
Filovci Andreju Baligaču, predsedniku GZ MT Dušanu Grofu, 
ki je pohvalil zelo dobro organiziranost filovskih gasilcev in 
županu Občine Moravske Toplice Alojzu Glavaču, ki je dejal, 
da je ta pridobitev zelo nujna, saj so Filovci požarno najbolj 
obremenjeno območje. Na slovesnosti so podelili zahvale 
vsem zaslužnim za nakup nove AC in zahvale za udeležbo 
na prireditvi. Kulturni program so popestrile domače filovske 
pevke in mladi gasilci; za zabavo pa je poskrbel ansambel 
Horizont. 

Senta Domjan



Lipnica 146   |   29

V SPOMIN NA  
SIMONA FORJANA
Vsako leto, že dvanajsto zaporedoma,  
se Sebeborčani spomnijo pokojnega Simona 
Forjana. Njemu v spomin priredijo turnir v 
malem nogometu, ki mu sledi druženje. 

25. junija 2016 je bila tista sobota, ko so v Sebeborcih prire-
dili 12. memorial Simona Forjana v malem nogometu. So-
delovalo je 10 ekip iz Občine Moravske Toplice in drugod. 
Noben ni prišel z namenom, da pokaže svoje nogometno 
znanje ali izkušnje, ampak da se z nogometom spomni na 
Simona Forjana. Vsekakor je napet boj na nogometnem igri-
šču, ki je ob iskrenem in veselem vzdušju prikazal številne 
nogometne poslastice, na koncu dal tudi prvaka turnirja. V 
članski konkurenci so po kazenskih strelih zmagali Melinci, 
ki so bili v finalu boljši od Lesnine Kos iz Lendave, na tretje 
mesto pa se je uvrstila Čarda iz Martjancev. Med veterani so 

zmagali Stari kolegi iz Sebeborcev pred Puconci in Čardo. 
Najboljši igralec turnirja v Sebeborcih je bil Andrej Žugelj iz 
zmagovite ekipe Melincev. Po turnirju je sledilo druženje in 
obujanje spomina na Simona Forjana.                                                                                                      

Izidor Mlinarič

ŠPORT

Zmagovalci turnirja v malem nogometu.

Zmagovalci turnirja v malem nogometu – Pink Panter.

Zmagovalci turnirja v malem nogometu.

VAŠKI TURNIR V BOGOJINI
17. julija 2016 je Športno društvo Bogojina 
organiziralo tradicionalni vaški turnir v malem 
nogometu. Gre za obliko vaškega druženja za 
vse občane in goste. 

Turnirja se je udeležilo 6 ekip, večinoma sestavljenih iz do-
mačinov in njihovih sorodnikov; vsaka ekipa pa je lahko ime-
la tudi tri aktivne igralce ŠD Bogojina. Prvo mesto je osvojila 
ekipa Pink Panter (selektor Galun), drugo mesto je osvojila 
okrepčevalnica Monika (selektor Černela) in tretje (selektor 
Zoltan Cipot). Sodelovale so še ekipe Don Matija, mladi upi 
in Rogačova čapat. Pred finalnim delom se je odvilo tekmo-
vanje v prostih strelih, kjer je zmagal Jan Kocet. 
Po končanem turnirju se je odvil še revijalni turnir med 
ekipami Veterani Bogojine, Pomursko pravosodje in ekipa 
duhovnikov – PAX Slovenije, ki je bila deležna posebne po-
zornosti in simpatij. Tu je prvo mesto zasedlo Pomursko pra-

vosodje, pred Veterani Bogojine in reprezentanco PAX. Veliko 
pozornost je s svojim obiskom požel ljubitelj staromodnih 
vozil, ki se je na prireditev pripeljal v starem policijskem Yugu. 

Tomaž Gregorec

Revijalne ekipe.
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ŽIVAHNO POLETJE V 
HOKEJSKEM KLUBU 
Letošnje poletje je v HK Moravske Toplice 
zelo aktivno, saj so se začele priprave na 
20-letnico kluba, ki bo letos decembra. 
Predvsem pa so se povečale vse klubske 
aktivnosti. 

Hokejski klub Moravske Toplice je v sodelovanju s partnerji 
iz Italije, Avstrije in Hrvaške v sklopu programa Erasmus+ 
organiziral mednarodno izmenjavo, v kateri je 40 mladih 
in mladinskih voditeljev spoznavalo zdrav način življenja in 
vključevanje v družbo preko športa. Cilj mednarodne izme-
njave »With the sport to the life goal« je spodbujanje zdra-
vega načina življenja za vse in vključevanja mladih v družbo 
s pomočjo športa. 

40 mladih iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije in Italije je v sklopu 
programa Erasmus+ od 10. do 17. julija 2016 v Panonski vasi 
v Tešanovcih spoznavalo smernice Svetovne zdravstvene 
organizacije, debatirali so o organiziranosti športa v njihovih 
državah, si pogledali, s kakšnimi težavami se soočajo invalidi 
pri vključevanju v družbo preko športa, organizirali športne 
igre na prostem, se učili, kako narediti izvirno sliko, obiskali 
župana Občine Moravske Toplice in si pogledali, kako skrbijo 
za svoje goste v Termah 3000. Po izmenjavi bodo vsi mladi v 
svojih okoljih skrbeli za promocijo zdravega načina življenja. 

A to je zgolj en segment. Drugi je tradicionalni hokejski 
kamp, ki je imel letos rekordno udeležbo. Čeprav imajo v 
klubu udeležbo omejeno na 30, so letos to številko presegli 
in se že sedaj veselijo prihajajoče druge izvedbe kampa, ki 
bo potekal od 22. do 27. avgusta 2016. Imajo pa za letošnje 
počitnice še eno zanimivo idejo. Hokejisti želijo ponuditi ot-

rokom iz okoliških vasi na razpolago svoj klubski prostor, kjer 
bi lahko igrali namizni nogomet, biljard, hodili po vrvi ter se 
ukvarjali še z drugimi rekviziti. Prav za ta namen so nabavili 
dodatno mizo za namizni nogomet. 

Seveda pa je rdeča nit v klubu igranje hokeja in letos se 
obeta obilica novih stvari. Tako člani kot članice bodo ig-
rali v Hrvaško-slovenski ligi na prostem in v dvorani. Če 
je za članice bil ta sistem tekmovanja vpeljan že prej, je 
pri članih to novost, saj je sezona 2016/17 premierna. In 
v tej sezoni imajo tako pri članih kot pri članicah velika 
pričakovanja. 

Jože Črnko 

ŠPORT

Številni mladi navdušeni nad mednarodno izmenjavo in sklepanjem 
prijateljstev.

Učenje in spoznavanje drugih kultur in športnih navad.

Mladi so aktivni tudi na papirju, ne samo v športu.
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STRELJANJE NA  
»LETEČE CILJE«
Tradicionalnega tekmovanja v streljanju na 
glinaste golobe v Prosenjakovcih se je udeležilo 
192 strelcev – posameznikov in 19 ekip. Tudi 
navdušenih gostov ni manjkalo.

17. julija 2016 je bila posebna nedelja za številne športni-
ke, da se pomerijo v ročnih in reakcijskih spretnostih. Lov-
ci so za vse tekmovalce in tiste, ki so odprtih ust strmeli v 
nebo, pripravili okusno pojedino. V ekipnem tekmovanju 
so zmagali LD Kungota, drugo mesto so zavzeli SD Kun-
gota, tretje pa LD Križevci v Prekmurju. Najboljši strel med 
posamezniki je dosegel Boštjan Maček, drugi je bil Marko 
Miljević, tretji pa Peter Flis. 

Valerija Danč Sabotin

LÖVÖLDÖZÉS MOZGÓ 
CÉLPONTOKRA 
A pártosfalvi hagyományos agyaggalamb 
lövészeten 192 egyéni versenyző és 19 csapat 
indult. És persze lelkes szurkolókból sem volt 
hiány.

Július 17-e különleges vasárnap volt azon sportolók számá-
ra, akik úgy döntöttek, megmérettetik kézi- és rekreációs 
képességeiket. A vadászok finom falatokat készítettek a 
versenyzőknek, és azoknak is, akik tátott szájjal figyelték 
az eget. Csapatversenyben az első helyezés a kungotai va-
dásztársaságnak jutott, a második a szintén kungotai céllö-
vőké lett, míg a harmadik helyezést a Križevci v Prekmurju 
vadásztársaság szerezte meg. Egyéniben Boštjan Maček 
győzött, a második helyen őt Marko Miljević követte, a 
harmadik helyezést pedig Peter Flis érdemelte ki. 

ŠPORT

Strelci v pripravljenosti na „leteče cilje“. A vadászok a jó hangulat mellett az ízletes lakomáról is gondoskodtak.

Glavni akterji, ki so poskrbeli za zaključek poletja v Termah 3000.

PETER PODLUNŠEK  
V TERMAH 3000
Pravo poslastico za oči in odlični zaključek 
poletja so lahko doživeli obiskovalci Term 3000. 
Tako na zraku kot na zemlji je Peter Podlunšek 
očaral vsakogar. 
Terme 3000 je obiskal Peter Podlunšek, prvi slovenski akro-
batski pilot, ki nastopa v svetovnem prvenstvu Red Bull Air 
Race. V zraku je pokazal svoje spretnostne vragolije, na zemlji 
pa je obiskovalcem delil avtograme in intervjuje. Za dobro 
zabavo od 11. ure naprej so poskrbeli DJ Enis in animacijska 
ekipa Term 3000. 

povzeto po: Gabriela Feher
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POLETNI TURISTIČNI MOZAIK 
V MORAVSKIH TOPLICAH
V TIC Moravske Toplice prihajajo obiskovalci z 
vseh koncev sveta, letošnje poletje pa je bilo 
še posebej dinamično. V tem duhu podajamo 
utrinke poletne turistične sezone.

Še drži dejstvo, da v Moravske Toplice in okolico zahaja naj-
več Slovencev, medtem ko med tujci vidneje več ne izstopa-
jo nemško govoreči gostje; za petami jim že bliskovito sledijo 
Nizozemci, Belgijci, Čehi, Poljaki, Francozi, Skandinavci, Bri-
tanci, Švicarji, a tudi sosedje Italijani, Madžari in Hrvati. Turi-
stična destinacija Moravske Toplice z okolico je kot tranzitna 
točka za krajši oddih še posebej zanimiva za neevropejce. V 
aktualni turistični sezoni je k nam po informacije prišlo kar 
nekaj Američanov, Kanadčanov, Azijcev, Rusov, Avstralcev, 
med njimi tudi nekaj slovenskih izseljencev po svetu. Najpo-
gostejše transportno sredstvo je pri turistih še vedno lasten/
izposojen avto v kombinaciji z lastnim/izposojenim kolesom. 
Oglaševanje turistične destinacije Moravske Toplice z okolico 

na mednarodnih turističnih portalih in v raznoraznih turi-
stičnih tiskovinah je, bi lahko rekli, morda vendarle obrodilo 
sadove. Slednje je  vidno v vedno bolj pisani strukturi gostov. 

TIC-OVA STRAN

Med gosti iz Azije v TIC Moravske Toplice tudi turista iz juga Indije.

Poletna turistična tržnica in 32 različnih lokalnih ponudnikov - lokalne 
izdelke s turistične tržnice na fotošutingu predstavljajo lokalni modeli.

Romansko rotundo poleg slovenskih najpogosteje obiščejo madžarski 
in nemško govoreči gostje.

ROMANSKA ROTUNDA V SELU
V poslovalnici TIC Selo so to poletje med tujimi obiskovalci 
izstopali Madžari, katerim sledijo nemško govoreči obisko-
valci, medtem ko romansko rotundo še vedno obišče največ 
Slovencev (šolarji, člani društev in drugih organizacij). 

POLETNI VEČERI V 
MORAVSKIH TOPLICAH
Z namenom ustvariti dogajanje v poletnih večerih so se le-
tos trije partnerji – Občina Moravske Toplice, Terme 3000 
Moravske Toplice in TIC Moravske Toplice dogovorili za novo 
prizorišče večernega dogajanja, tj. zelenica pred hoteli Term 
3000.  
Na navedeni lokaciji se je ob četrtkih in nedeljah odvijala 
Poletna turistična tržnica s kar 32 različnimi ponudniki na 
stojnicah z lokalno obarvano ponudbo.  
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Ob četrtkih so bili odmevni Etno večeri z naslednjimi na-
stopajočimi: FS Úgros DOŠ Prosenjakovci, FS KUD József Attila 
Motvarjevci, FS Jožef Košič Bogojina s podmladkom, Ljudski 
godci Černelavci, Ansambel Zvonček DU M. Toplice, FS KTD 
Male rijtar Tešanovci, Ansambel Zvonček DU Moravske Toplice 
(namesto FS KUD Beltinci), cimbalist Darko Kržanko in čelistka 
Valerija Šömen. 

Ob sobotah je bilo poskrbljeno za glasbeni program v 
okviru katerega so se obiskovalcem predstavili mladi, še 
neuveljavljeni glasbeniki in talenti iz lokalnega okolja. Na-
stopili so učenci Glasbene šole Beltinci, Govoreči bobni, kita-
ristka Maruša, italijanska folklorna skupina Danzerini Udinesi, 
harmonikarka Tamara Prelić, harmonikarji KUD Budinci terTrio 
Aktual.

Če strnemo: nova lokacija dogajanja je bila izvrstno sprejeta 
med občinstvom, nastopajočimi in ponudniki na stojnicah, 
o čemer priča zadovoljstvo sodelujočih in večja obiskanost 
večernega dogajanja v primerjavi z lanskim poletjem. 

TIC Moravske Toplice 

TIC-OVA STRAN

Poleg KTD Tešanovci (na fotografiji) so različne folklorne skupine celo 
poletje poskrbele za etno animacijo, ki je požela vedno znova  izjemen 
odziv publike.

Tudi harmonikarka Tamara Prelić (na fotografiji) se je predstavila na 
enem izmed sobotnih večerov, ki so bili namenjeni predstavitvi mladih 
glasbenih talentov.

Poleg Ansambla Zvonček (na fotografiji) so nastopili še mnogi drugi 
glasbeniki in plesalci z etno programom.

OBVESTILO UREDNIŠKEGA ODBORA LIPNICA
V uredniškem odboru glasila Lipnica si želimo čim bolj aktivno vključevati vsa društva, organizatorje 
prireditev, zavode, šole, vrtce in vse zainteresirane, da soustvarjajo Lipnico z nami.

  Vas vabimo, da nam na mail: lipnica.casopis@gmail.com 
pošiljate prispevke in fotografije o dogodkih ali zanimivostih.
Lahko pošljete tudi samo fotografije s kratkim opisom, ki 
bodo služile kot foto utrinki. Vse fotografije so naj v velikosti 
vsaj 1 MB. Vljudno vas naprošamo, da nas o dogodkih tudi 
obveščate, saj se jih želimo v čim večji meri udeleževati.

V kolikor si želite sami napisati prispevke in jih poslati, da jih 
vključimo v Lipnico (za naslednjo številko do 10. oktobra 
2016), pa vas prosimo, da nas o tem prej obvestite po 
časopisnem mailu, v katerem vam bomo odgovorili koliko 
število znakov in fotografij potrebujemo. Tako se bomo 
izognili krajšanju ali daljšanju vaših prispevkov. 

Uredniški odbor glasila Lipnica tesno sodeluje tudi s Turi-
stično informativnim centrom Občine Moravske Toplice (TIC 
OMT), ki obvešča in naproša vse zainteresirane, da še nap-
rej vestno in pridno pošiljajo prispevke o dogodkih ali zgolj 
kakšne zanimivosti za foto utrinke. Prispevke lahko pošljete 
na info@moravske-toplice.com.

Upamo, da bomo tudi v prihodnje s skupnimi močmi obliko-
vali našo Lipnico. Za vse vaše poslane prispevke, fotografije, 
zanimivosti ali zgolj informacije o dogodkih, ki jih prirejate, 
se vam zahvaljujemo!

Uredniški odbor glasila Lipnica
TIC Občine Moravske Toplice
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32 LET STAR KLOPOTEC
Na Erniševem bregu v Suhem vrhu, kjer stoji 
Ernišev vinski hram, že 32 let tradicionalno 
postavljajo klopotec, ki ima svoje vetrnice v 
razponu štirih metrov. 

Leta 1984 je Miran Erniša postavil svoj prvi klopotec in z 
užitkom šteje njegova leta, ki so se nabrala do visoke številke 
32. Klopotec, namenjen odganjanju ptičev, da ne pozoba-
jo sladkega grozdja, preden ga spretne roke poberejo, ima 
razpon svojih vetrnic v velikosti štiri metre, visok pa je ravno 
zadosti, da se njegov zvok sliši daleč naokrog. Ob vsakole-
tnem postavljanju klopotca se zbere družba, ki sedaj bolj na 
čelu naslednika Boruta Erniše postavijo klopotec in ob enem 
skuhajo še dober pasulj, da se okrepčajo, družijo in delajo 
načrte za veliko trgatev. 

Senta Domjan
             

PRIPRAVLJA SE TRGATEV

Ekipa, ki postavlja klopotec.

KTD Tešanovci ni zmotilo slabo vreme in neurje. Klopotec so, veselo 
razpoloženi in v pričakovanju dobrega vina, vseeno postavili, kot vsako 
leto – v Tešanovskem trikotniku.

V Martjancih so klopotec postavili tako, da jih je najprej nagovoril pred-
sednik KS Sebastjan Gornjec, ženske so ga okrasile, s skupnimi močmi pa 
so ga postavili na vrh droga.

V Filovcih je Vinogradniško sadjarsko društvo postavilo svoj klopotec. Da 
bo vino še boljše in da ga bo dosti.
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NAGRADNA KRIŽANKA

GLAVNO 
MESTO 
EGIPTA

SKLADOV-
NICA

KLOR

KRAJ PRI 
RAZDRTEM

SOSEDA 
ANGLEŽEV

RIBIŠKA 
MREŽA 

NA PALICI

UČENJE 
NA PAMET
JAPONSKA 
ISKALKA 
BISEROV

IVO 
SVETINA

AFRIŠKI 
MRHOVI-

NAR
OSLOV 
GLAS

PRVO 
NARAVNO 
ŠTEVILO
ZAREBR-

NICA

NATAŠA 
BRIŠKI

ZADNJICA

NARAVNO 
GIBANJE, 
HITREJŠE 
OD HOJE

DELOVNI 
ELAN

VSE ŽENE 
ISLAM. 

VELJAKA

FRANC. 
MESTO OB 

MEJI Z 
BELGIJO

OTKA, 
RALKA

ČUTILO 
ZA SLUH

EDDIE 
EDWARDS

GLAVNO 
MESTO 
TIBETA

LIDER 

VRSTA 
GOLAŽA Z 
DODATKOM 

SLADKE 
PAPRIKE

DRAŽ, ČAR
GLAVNO 
MESTO 

SEVERNE 
HOLANDIJE

PISEC 
FLEMING

SLOVENSKI 
REŽISER 

(BOŠTJAN)

DVIGNJEN 
PROSTOR 
V CERKVI

ŠUMEVEC

LES ZA 
KURJENJE

ZAGOZDA

OVČAR
IZ TV 

SERIJE

RT V JZ 
ŠPANIJI
MIROVA-
NJE NA 
MESTU

VNOS 
CEPIVA V 

TELO
ALPINIST 

ČESEN

PRLEŠKA 
SKUTNA 
POGAČA

RUSKA 
JUHA IZ 
MESA IN 

ZELJA

DUŠAN 
REPOVŽ

NADEV V 
GIBANICI 

MESTO PRI 
BUDIM-
PEŠTI

V FIN BEL 
PRAH 

ZMLETO 
ŽITO

PISATELJ 
ZOLA

VRATA, 
DURI

ERBIJ

NOVO- 
MEŠKI 
GIGANT 

PRODAJNA 
HIŠICA

KONEC 
POLOTOKA
NEKDANJI 

RUSKI 
ZLATNIK

KONEC 
FUNKCIJE 

ZARADI 
IZTEKA 

MANDATA

KRAJ V 
OBČINI 

KOČEVJE

AVTOR: 
JANEZ 
DONŠA

KREMNA 
REZINA

NAROČJE
EMIL 

ZATOPEK

LIČINKA Z 
GRIZALOM, 

ŽERKA

30. ČRKA 
RUSKE 

AZBUKE

NAŠ EPSKI 
PESNIK 
(ANTON)

IRSKI 
IGRALEC 
NEESON

IZTOK 
TOMAZIN

BISER

KDOR 
POTISKA, 

RINE

JETNIK, 
ZAPORNIK

UGRIZ 
ŽUŽELKE

ZMIKAVT 

RADO 
ČASL

AVTOMO-
BILČEK 

(IGRAČA)

PLAVALEC 
MEDVEŠEK

GLAVNO 
MESTO 
JEMNA

ČRTOMIR 
TAVZES

OBDONAV-
SKO 

MESTO V 
SPODNJI 
AVSTRIJI

ZVEZDA V 
OZVEZDJU 
VELIKEGA 
MEDVEDA

ŽIRANTKA 
LIKOVIČ

MUZEJ V 
SANKT-
PETER-
BURGU

ORIČKA - strgalo pri plugu, ralka
EREMITAŽ - dvorec v Sankt Peterburgu
MELK - mesto v Avstriji
ŠČI - ruska zelenjavna juha

PRAVILNO GESLO NAGRADNE KRIŽANKE 145. ŠTEVILKE GLASILA LIPNICA: DAN DRŽAVNOSTI
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence, ki prejmejo nagrade pokrovitelja Hotel DIANA 
Murska Sobota: 1. mesto -  ALEKSANDRA GOMBOC, FILOVCI 5A, 9222 BOGOJINA, 2. mesto -  SONJA BERDEN, BERKOVCI 
12, 9207 PROSENJAKOVCI, 3. mesto  - STANISLAV MAUČEC, MIKLOŠIČEVA 18, 9000 MURSKA SOBOTA.
Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!

DRUŽINA SAMBT
Smo družina Sambt iz Lukačevcev. Od leta 2011 se aktivno ukvarjamo s pride-
lavo bučnega olja. Pri pripravi slednjega sodeluje celotna družina. Naša želja 
je, da bo ta tradicionalna kaplja ostala prisotna na naših tleh.

Vljudno naprošamo, da nam na dopisnici pošljete GESLO križanke, vaše IME in PRII-
MEK ter NASLOV do 10. oktobra 2016 na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 
ulica 3, 9226 Moravske Toplice, s pripisom Nagradna križanka 146. Naj opozorimo, 
da je geslo slednje križanke v prekmurščini. Prijetno reševanje Vam želimo!



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

SEPTEMBER 2016
PRIREDITEV DATUM IN KRAJ OPIS PRIREDITVE INFORMACIJE

Ustvarjalne rokodelske  
delavnice za odrasle

V septembru in oktobru, 
ob ponedeljkih, 
18.00- 20.00, vaški dom Martjanci 

Tedenske rokodelske delavnice za 
različne generacije.

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

Delavnice 
s šivanjem

V septembru in oktobru,
 ob sredah, 17.00 – 20.00, 
vaški dom Martjanci 

Tedenske rokodelske delavnice s 
šivanjem za različne generacije.

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

Septembrska 
turistična tržnica

V septembru in oktobru med 
četrtki in sobotami, od 17.00 dalje, 
M. Toplice, 
pri hotelu Ajda (Terme 3000)

Tržnica z izdelki domačih in 
umetnostnih obrti lokalnih 
ponudnikov.

TIC Moravske Toplice
02 538 15 20 

16. Pohod  
Gostilne Marič

3. 9. 2016,
start ob 9.30 pred gostilno Marič, 
Sebeborci 

Pohod vodi po razgibani Zeleni 
poti v dolžini 12 km. Startnina je 
10 evrov, 6 evrov za šoloobvezne 
otroke.

MGM KONTOR, 
Gostilna Marič in DKŠT Žlaki,
Marjan Marič - 041 547 037
maric.marina@mgmkontor.si; 

21. Kolesarski maraton 
po občini Moravske 
Toplice – Terme 3000 

4. 9. 2016, start ob 10.00, 
pri Termah 3000 v Moravskih 
Toplicah  

Tri različne proge: 
Velik maraton (50,4 km),  
Mali maraton (30 km) in  
Družinski maraton (10 km). 

Občinska športna zveza 
Moravske Toplice 
Branko Recek – 041 389 905

»Vgasnimo 
posvejte«! 

9. 9. 2016
Osnovna šola Fokovci (predavanje) 
in Selo (rotunda) – ugašanje luči

Dogodek ob mednarodni noči 
netopirjev s predavanjem na 
temo svetlobnega onesnaževanja. 
Priložnostno se v bližini ugasnejo luči.

Krajinski park Goričko
Kristjan Malačič - 041 670 956

20. občinski praznik 
Občine Moravske 
Toplice

10. 9. 2016, 
15.00
Kančevci

Svečana seja in osrednja prireditev 
s podelitvijo občinskih priznanj in 
nagrade.

Občina Moravske Toplice,
02 538 15 05

Gledališki večer 10. 9. 2016, 
Prosenjakovci, kulturni dom

Večer z amatersko gledališko 
skupino iz Madžarske.

MNSS Občine Moravske Toplice
02 544 12 75

Tekmovanje v kuhanju 
bograča

11. 9. 2016,
10.00
Vaški dom Pordašinci

Društva oz. organizacije se pomerijo 
v kuhanju najboljšega bograča

KTD Zvon Pordašinci
Jožica Sapač - 041 225 382, 
Bojan Šušlek - 031 654 979, 
bojansuslek@gmail.com

Mini olimpijada 15. 9. 2016, 9.00
Mini olimpijada osnovnih šol občine 
Moravske Toplice. 

DOŠ Prosenjakovci
Jožefa Herman - 031 391 719 
OŠZ, Branko Recek - 041 389 905

Dan odprtih vrat v 
romanski rotundi  

27. 9. 2016, 
10.00 – 18.00

Ob svetovnem dnevu turizma 
prirejamo dan odprtih vrat z 
brezplačnimi vodenimi ogledi v 
rotundi.

TIC Moravske Toplice 
02 538 15 20
040 829 870 

OKTOBER 2016

Moravski polmaraton 15. 10. 2016, 
Moravske Toplice 

Moravski tek v dolžini 21 kilometrov.
Občinska športna zveza  
Moravske Toplice 
Branko Recek – 041 389 905

Razstava vezenin – 
ročnih del

15. 10. 2016 (14.00 - 18.00),
16. 10. 2016 (10.00 - 18.00) 
Prosenjakovci, nov gasilski dom

Osma samostojna razstava vezenin 
marljivih članic rokodelskega 
društva Vrtnica.

Rokodelsko društvo Vrtnica 
Prosenjakovci
Suzana Malačič - 031 460 015

Krompirjeva turistična 
tržnica

27. 10. – 31. 10. 2016, v četrtek in v 
petek od 14.00, v soboto, nedeljo 
in ponedeljek med 9. in 13. uro.
M. Toplice, pri trgovini Mercator

Sejem z izdelki domačih in 
umetnostnih obrti.

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


