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Naj bo jesen mirna

Spoštovani bralci!
Za nami je zelo vroče poletje s 
številnimi dogodki v naši občini, 
utrinke s številnih izmed njih boste 
lahko prebrali v tokratni številki 
našega glasila. 

Pravijo, da se o vremenu pogovarjamo, ko 
nimamo nič drugega pametnega za pove-
dati. Vendar pa to za letošnje leto nikakor ne 
velja, saj nas postavlja v skorajda ekstremne 
razmere. Tako si bomo verjetno zadnje av-
gustovsko neurje po njegovi rušilni moči 
zapomnili številni … 
Vendar raje preidimo na svetlejše plati živ-
ljenja. Tokrat bo Lipnica izšla tik pred prvim 
šolskim dnem. Čeprav se šolsko leto začne 
septembra, se zdi, kot da je to nov začetek 
leta. Skupaj s šolarji obračamo nov list tudi 
vsi drugi, ki se po bolj ležernem poletju vra-
čamo v ustaljene tirnice in se ob poslušanju 
klopotcev ter spravilu pridelkov pripravljamo 
na jesenske dni. In ker je sedaj čas za nove 
začetke, smo nekaj oblikovnih sprememb 
vnesli tudi v naše občinsko glasilo. Ob tem 
se za pomoč in nasvete zahvaljujem Srečku 
Merklinu in Damirju Sijanti, našemu obliko-
valcu. 
Vsem vam pa čestitam ob prihajajočem ob-
činskem prazniku in vam želim barvito, pred-
vsem pa mirno jesen. Mislim, da se te ne bi 
branil nihče izmed nas. Prijetno branje! 

Janja Adanič Vratarič, urednica
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Rušilna moč avgustovske noči

brišejo vodo. Ko se iz drugega nadstropja povzpnem po lestvi  
na podstrešje, so tam že gasilci. Zgoraj ne morem verjeti svojim 
očem. Od strehe je ostalo nekaj tramov. Dež počasi pojenjuje. 
Vendar je težava v tem, da folije, ki bi naj preprečila nadaljnje 
zamakanje od podstrešja navzdol, ni možno nikamor name-
stiti. Medtem v zgornjem nadstropju odklopijo elektriko, saj je 
povsod voda in bi lahko koga poškodovalo. Na hitro se dogo-
vorimo za nadaljnje postopke, da se škoda ne bi povečevala, 
in se dogovorimo za jutranji sestanek z vsemi, ki so potrebni 
za nadaljnje korake. Vmes odgovarjam na klice novinarjev 
in mnogih drugih. Ob enajstih se z direktorjem Čiste narave 
odpraviva proti Moravskim Toplicam. On vmes usklajuje delo 
treh interventnih skupin, ki so predvsem odstranjevale ovire 
in podrta drevesa z vseh cest v občini. V Moravskih Toplicah 
je spet močno poškodovana trim steza, polomljene stojnice 
in drevesa. Dež medtem poneha. Domov pridem ob enih 
ponoči. Ob štirih zjutraj vstanem, saj ne morem spati. Okrog 
šestih se odpravim na občino. Svetlo jutro komaj pokaže pravo 
sliko nočnega neurja. Zjutraj se takoj ob sedmih sestanemo 
Slavko, Martina in Majda. Martina zbira podatke z drugih šol in 
vrtcev in pripravlja dopis za ministrstvo za šolstvo. Milan anga-
žira podjetje, ki mora nemudoma poskrbeti za varno zasilno 
konstrukcijo, da začasno pokrijemo šolo s folijo. S Slavkom in 
Milanom smo ob osmih že na šoli v Bogojini. Z ravnateljico se 
dogovarjamo o začasnih ukrepih, pa tudi o začetku šole. Sku-
paj ugotovimo, da bo pouk v prvih tednih prilagojen razme-
ram. V tem času bomo popolnoma prenovili streho. Ogledamo 
si še osnovno šolo v Fokovcih, kjer z ravnateljico ugotovimo, da 
so jo še kar dobro odnesli, razen zamakanja v enem delu šole. 
Dopoldne pokliče z ljubljanskim naglasom gospa iz Moravskih 
Toplic vsa nejevoljna, ker Čista narava še ne pometa vejevja in 
listja z ulic in cest. Nekako ji skušam dopovedati, da so delavci 
vso noč odstranjevali podrto drevje in veje s cest, saj morajo 
najprej zagotoviti prevoznost cest v občini in ta dan elektrikarji 
vzpostavljajo električno omrežje, kjer še ne deluje. Potem šele 
pride na vrsto pometanje ulic. Neverjetno, kako so nekate-
ri ljudje nerazumevajoči in nepotrpežljivi zaradi malenkosti, 
medtem ko drugi morajo včasih delati tudi šestnajst ur brez 
spanca, da imamo po takšnih vremenskih pojavih normalno 
življenje. Pri odpravljanju težav je poleg vseh drugih ponoči 
s četrtka na petek delalo preko sto gasilcev. Nekajkrat se mi 
je ta dan spraznila baterija telefona. Zvečer v petek sem kot 
mrtev legel k počitku, saj je sobota v  mojem urniku spet bila 
natrpana z obveznostmi …
Spoštovane bralke in bralci. Namenoma sem namesto vseh 
dosežkov, ki smo jih dosegli v tem letu pred praznikom občine, 
v kratkem opisal dva dni, ki sta me najbolj zaznamovala v tem 
času. Teh dogodkov nikoli ne bom pozabil. Kljub temu pa mi 
za konec dovolite, da se vsem skupaj zahvalim za vse, kar smo 
dobrega storili za našo lokalno skupnost ali drug drugemu. 
Zahvale in čestitke veljajo tudi nagrajencem ob letošnjem 
prazniku, saj so vsak po svoje prispevali za naše boljše življenje. 

Alojz Glavač, župan   

Letos nam vreme ne prizanaša. Najprej dolga ostra zima. Za 
ogrevanje smo porabili mnogo energije. Potem hitra pomlad 
in proti koncu aprila še močna pozeba, ki je na poljščinah od-
nesla velik del pridelka. Nato je nastopilo poletje z ekstremno 
vročino. Suša je predvsem na prodnatih tleh dodatno povzro-
čila škodo v kmetijstvu. 
In nato nastopi četrtek desetega avgusta. Dopoldne tempe-
ratura zraka v senci  preseže trideset stopinj Celzija. Vremeno-
slovci napovedujejo prodor hladnega zraka od jugozahoda 
in v večernih urah nevihte in neurja. Popoldne ob 16. uri tudi 
pri nas temperatura preseže 35 stopinj. Na poročilih ob 19. uri 
Robi Erjavec poroča o prvih nevihtah na zahodu Slovenije in 
kot zanimivost napove, da je v severovzhodni Sloveniji verje-
tnost padavin majhna. Ob tem si oddahnem, saj me je skrbelo 
tudi zaradi odprtih gradbišč, ki jih imamo v naši občini. Ob 
osmih prvič pogledam radarsko sliko padavin po Sloveniji. Ko 
odprem animacijo, ugotovim, da se nevihtno neurje pomika 
po državi izjemno hitro s hitrostjo preko 80 km na uro in fronta 
je že med Celjem in Mariborom. Medtem se nebo od zahoda 
začne temniti. Vroč jugovzhodni veter se ustavi. Opravim nekaj 
telefonskih pogovorov. Vlasta zapira okna in rolete. V daljavi se 
že močno bliska in sliši se grmenje. Veter začne pihati čedalje 
močneje. Ob čedalje večji silovitosti nevihte začne močno de-
ževati, vmes se sliši tudi ropotanje toče. Moč vetra lomi drevje 
in nosi vse pred seboj. V spalnici kljub spuščenim roletam veter 
vlomi zapahnjena vrata in voda s točo prodira v spalnico preko 
balkona. V sili s kladivom in lesenim klinom zatesnimo vrata. 
Porabimo vse brisače, kar jih je, da brišemo vodo s parketa. 
Vmes zmanjka elektrike. Med tem pogledam telefon in ugoto-
vim, da imam klice Draga Ivaniča, predsednika PGD Bogojina, 
ter Slavka Škerlaka, namestnika poveljnika Civilne zaščite. Nekaj 
hudega se dogaja. Kličem nazaj. Drago sporoča, da je odneslo 
streho šole v Bogojini in da rabijo folijo, ker voda s podstrešja 
vdira v nižja nadstropja, Slavko javlja, da rabijo gradbeni stroj 
Čiste narave, da odstranijo streho s poti. Pokličem Branka Šro-
ka, direktorja Čiste narave. V avto vržem gumijaste škornje in 
dežni plašč ter drvim v Tešanovce, kjer poberem Branka Šroka, 
po poti telefoniram. Njegovi so že v Bogojini. Vsepovsod po 
cesti so kosi opek, vejevja, listja,  podrtih dreves. Ko prideva v 
Bogojino, izgleda kot v Fukušimi po cunamiju. Morda izgleda 
še huje, ker je cela vas eno gradbišče. Po poti do šole govorim 
s sosedi, ki jim je odneslo del nove strehe. Pri bloku je podrlo 
ograjo, vsepovsod so kosi pločevinaste strehe in lesenih delov 
strehe. Ko pridem do šole, ugotovim, da so učitelji, hišnik, čis-
tilke, ravnateljica in drugi že krepko v delu z vodo, ki prodira s 
strehe, po stopnišču pred vrata učilnic polagajo vreče z mivko, 

Županova beseda 
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Izvedeni projekti Občine Moravske Toplice od septembra 2016
do septembra 2017
PROMETNA INFRASTRUKTURA
Pločnik z JR in sanacijo ceste Bogojina
Vrednost: 240.000 EUR
Investicijski projekt s področja lokalne javne infrastrukture je 
bil v prvi vrsti izveden zaradi zagotavljanja varnosti v cestnem 
prometu. Zgrajen je bil enostranski pločnik v dolžini 1104 m in 
širini 1,4 m ter javna razsvetljava (48 uličnih svetil). Obnovljena 
trasa pločnika in JR poteka od reg. ceste R2-442 ob LC 010033, 
LC265071 in JP765451 na sever do cerkve v dolžini cca 884 m 
in od reg. ceste ob LC 010032 na jug v dolžini 220 m. 

Rekonstrukcija ceste v Bogojini
Vrednost: 210.000 EUR
Hkrati s pločniki se je v naselju Bogojina obnovilo tudi lokal-
ne ceste in javne poti v skupni dolžini 1135 m. Izvedlo se je 
zamenjavo zgornjega ustroja in delno razširitev vozišča ter 
zamenjavo dotrajanih in izgradnjo novih robnikov.

VODOOSKRBA
Vodovod Bogojina, Vrednost: 156.000 EUR
Obnovljeno je vodovodno omrežje v osrednjem delu Bogo-
jine v skupni dolžini cca 1400 m. Zamenjane so dotrajane 
cevi ter zgrajeni novi hišni priklopi. 

Prevezava vodovodnega omrežja Prosenjakovci
Vrednost: 30.000 EUR
Za povezanost v novo zgrajeni sistem pomurskega vodovoda 
je bilo potrebno prilagoditi obstoječe vodovodno omrežje, 
ki je oskrbovalo naselja Prosenjakovci, Berkovci, Selo, Fokov-
ci, Motvarjevci in Čikečka vas. V ta namen je bilo potrebno 
odstraniti črpalke in prilagoditi jaške in opremo novemu re-
žimu oskrbe pitne vode, kot je predviden s sistemom pomur-
skega vodovoda. 

TURIZEM
Projekt Green Exercise, Vrednost: 157.660
Projekt se sofinancira iz programa Čezmejnega sodelovanja 
Slovenija Madžarska Interreg V-A v programskem obdobju 
2014–2020. Konzorcij pod vodstvom Narodnega parka Őrség 
bo s pomočjo razvojnih sredstev Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj poleg izoblikovanja 9 zelenih parkov in namestit-

Iz občine

venih kapacitet izvedel kompleksni razvoj eko-turističnih sto-
ritev v slovensko madžarskem čezmejnem območju. Razvojni 
elementi bodo fokusirani na zdrav način življenja in gibanja, 
pripomogli pa bodo tudi k razvoju turizma. Na območju Ob-
čine Moravske Toplice se bosta izoblikovala dva zelena parka 
(v Prosenjakovcih in Martjancih). Cilj projekta je podaljšati čas 
bivanja obiskovalcev v območju sodelovanja, kar bo pozitivno 
vplivalo tudi na kakovost življenja lokalnega prebivalstva.

ŠPORTNA INFRASTRUKTURA
Večnamensko rokometno igrišče DOŠ Prosenjakovci
Vrednost: 74.000 EUR
Občina Moravske Toplice je konec leta 2016 končala grad-
njo novega večnamenskega rokometnega igrišča pri DOŠ 
Prosenjakovci, ki obsega 1.330 m2 velike igralne površine za 
rokomet, mali nogomet, košarko, odbojko in skok v višino. 
Investicija, ki je bila delno sofinancirana s strani Fundacije za 
šport, omogoča kvalitetno zadovoljitev potreb bodočih upo-
rabnikov, primarno učencev DOŠ Prosenjakovci, opazno pa je 
tudi povečanje števila vadečih uporabnikov iz vrst krajanov 
in starejših občanov. Urejena športna infrastruktura dviguje 
popularnost nekaterih športno rekreativnih dejavnosti v širši 
okolici Prosenjakovcev, predvsem pa omogoča kvalitetno in 
varno izvedbo različnih športno rekreativnih programov na 
zunanjih športnih površinah. 

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   
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Občina Moravske Toplice

v soboto, 9. septembra 2017, od 14. ure naprej v Bogojini

21.
občinskega praznika 

Župan
Alojz Glavač

14.00 

15.00 

16.00 

Vabi na praznovanje

P R O G R A M :
· Predaja investicij svojemu namenu
   pri Vaško-gasilskem domu v Bogojini
· Svečana seja občinskega sveta Občine Moravske Toplice
   z osrednjo prireditvijo v ŠRC Bogojina
· Podelitev občinskih priznanj in nagrade
· Slavnostni govornik g. Alojz Glavač, župan Občine Moravske Toplice 
· Podelitev pohval Zlatima maturantoma
· Podelitev priznanj v sklopu projekta »Moja dežela-lepa in gostoljubna«
· Beseda gostov
· Pogostitev in druženje z glasbeno skupino Tropik

V programu bodo sodelovali tudi:
· Bakovska godba
· Otroci vrtca Bogojina
· Učenci OŠ Bogojina
· Folklorna skupina KUD Jožef Košič Bogojina

Prisrčno vabljeni!
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Na 21. redni seji poročila uporabnikov občinskega proračuna
vosten pouk, je ravnateljica osnovne šole občini posredovala 
prošnjo za sofinanciranje ur pouka v kombiniranih oddelkih, 
kar finančno pomeni cca 1.200,00 EUR/mesec. Poleg tega 
je zaprosila za financiranje 0,50 deleža zaposlitve kuhinjske 
pomočnice, kar finančno pomeni cca 550,00 EUR/mesec, 
ter zagotavljanje manjkajočih sredstev za računovodska 
dela. Glede na to, da so se za ta namen sredstva zagotavlja-
la že do sedaj in so predvidena v proračunu za leto 2017, 
je občinski svet odobril sofinanciranje dodatnih 10 ur 
pouka tedensko za ločeno poučevanje slovenščine in 
matematike v 2. in 4. razredu OŠ Fokovci ter delež za-
poslitve kuhinjske pomočnice, računovodska dela pa 
se bodo do zaposlitve računovodje opravljala kot do 
sedaj v okviru občinske uprave in zavoda Vrtci Občine 
Moravske Toplice.
DOŠ Prosenjakovci je zaprosila občino, da iz občinskega 
proračuna zagotovi manjkajoče deleže za delovna mesta 
kuhar v deležu 0,50 in čistilka v deležu 0,10. Glede na to, da 
so se za ta namen sredstva zagotavljala že do sedaj in so 
predvidena v proračunu za leto 2017 v okvirni višini 600,00 
EUR mesečno, je občinski svet odobril sofinanciranje manj-
kajočih deležev za navedena delovna mesta na DOŠ 
Prosenjakovci.

Občinski svet je podal soglasje k sistemizaciji 44,90 
delovnih mest v javnem vzgojno-izobraževalnem 
zavodu Vrtci Občine Moravske Toplice za šolsko leto 
2017/2018 ter soglasje javnemu zavodu, da v šolskem 
letu 2017/2018 oblikuje 13 oddelkov, od tega sta 2 od-
delka polovična (oddelek otrok 5-6 let v enoti Martjanci 
in oddelek otrok 1-6 let v enoti Fokovci).

Seznanil se je s poročilom nadzornega odbora o opra-
vljenem nadzoru poslovanja DOŠ Prosenjakovci za leto 
2015 in s poročilom nadzornega odbora o opravljenem 
nadzoru poslovanja Občinske športne zveze Moravske 
Toplice za leto 2015 v delu, ki se financira iz proračuna 
Občine Moravske Toplice. 

Sprejel je Letno poročilo JKP Čista narava d.o.o. za leto 
2016.

Občinski svet je sprejel tudi predlagan osnutek Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, ki na novo 
ureja način delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih 
teles, uresničevanje pravic in dolžnosti članov občinskega 
sveta, način dela sveta, postopke odločanja ter druga vpra-
šanja, pomembna za delo občinskega sveta. 
Pod točko Pobude, mnenja, vprašanja in odgovori je Martina 
Vink Kranjec, tajnik občine, podala odgovor članu občinske-
ga sveta, ki je podal pobudo, da se občane javno opozori, da 
imajo možnost pavšalnega plačila okoljske dajatve. Povedala 
je, da podjetje Čista narava pojasnjuje, da pavšalni znesek 
okoljske dajatve plačujejo zavezanci, ki nimajo vodomernega 
števca; majhni mesečni zneski okoljske dajatve pa so pred-

Iz občine

21. redno sejo Občinskega sveta Občine 
Moravske Toplice, ki je bila v torek, 18. julija 2017 
ob 15. uri,  je vodil podžupan Štefan Kodila, ki je 
pozdravil vse prisotne in predlagal dnevni red, 
posredovan z vabilom:
1. Potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Ob-

čine Moravske Toplice.
2. Poročila uporabnikov občinskega proračuna (OŠ Bo-

gojina, OŠ Fokovci, DOŠ Prosenjakovci, Vrtci Občine 
Moravske Toplice, TIC Moravske Toplice, MNSS Občine 
Moravske Toplice).

3. Predlog sklepa o sofinanciranju OŠ Bogojina.
4. Predlog sklepa o sofinanciranju OŠ Fokovci.
5. Predlog sklepa o sofinanciranju DOŠ Prosenjakovci.
6. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest in k oblikovanju 

oddelkov v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu 
Vrtci Občine Moravske Toplice za šolsko leto 2017/2018.

7. Poročilo nadzornega odbora o opravljenem nadzoru 
poslovanja DOŠ Prosenjakovci za leto 2015. 

8. Poročilo nadzornega odbora o opravljenem nadzoru 
poslovanja Občinske športne zveze Moravske Toplice 
za leto 2015. 

9. Letno poročilo JKP Čista narava d.o.o. za leto 2016.
10. Osnutek Poslovnika Občinskega sveta Občine Moravske 

Toplice – I. obravnava.
11. Pobude, mnenja, vprašanja in odgovori.
12. Razno.

Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet.

Občinski svet je potrdil zapisnik 20. redne seje občinskega 
sveta. 
Seznanil se je s poročili osnovnih šol, Vrtcev Občine Mo-
ravske Toplice, TIC Moravske Toplice in MNSS Občine 
Moravske Toplice za leto 2016.

OŠ Bogojina je občino zaprosila, da iz občinskega proračuna 
zagotovi manjkajoče deleže za delovna mesta kuharja, hišni-
ka in učitelja, ki bo imel varstvo vozačev. Občinski svet je gle-
de na to, da so se za sofinanciranje deleža delovnega mesta 
kuhar in hišnik sredstva zagotavljala že do sedaj in so pred-
videna v proračunu za leto 2017 v okvirni višini 950,00 EUR 
mesečno, odobril sofinanciranje manjkajočih deležev za 
delovno mesto kuharja v deležu 0,55 in hišnika v deležu 
0,20. Ker v proračunu ni predvideno sofinanciranje učitelja, 
ki skrbi za varstvo učencev, ki čakajo na organiziran prevoz, 
in ker sredstev za ta namen občina ne zagotavlja nobeni od 
osnovnih šol v občini, je bilo predlagano, da varstvo vozačev 
šola uredi v okviru drugih delovnih obveznosti učiteljev.

Osnovna šola Fokovci mora zaradi majhnega števila otrok 
v razredih tudi v šolskem letu 2017/2018 organizirati pouk 
v štirih kombiniranih oddelkih, in sicer 1. in 2. razred, 3. in 4. 
razred, 6. in 7. razred ter 8. in 9. razred. Ker želi izvesti kako-
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vsem pri tistih zavezancih, ki imajo zelo nizko porabo vode in 
vgrajene male čistilne naprave. Povedala je, da glede na to, 
da je bil prispevek Čiste narave o okoljski dajatvi objavljen v 
Lipnici št. 149, posamezni zavezanci pa bodo o drugačnem 
obračunu obveščeni s strani Čiste narave, občina dodatnega 
obvestila ne bo objavljala.  
Štefan Kodila je kot predsednik sveta zavoda TIC Moravske 
Toplice pod točko razno predstavil postopek imenovanja 
direktorja tega javnega zavoda. Povedal je, da svet zavoda 
TIC do dneva seje občinskega sveta nobenega od prijavlje-
nih kandidatov ni izbral za direktorja, niti za v. d. direktorja 
TIC Moravske Toplice. 

Občinska uprava

Iz občine

Avgustovsko neurje 
Avgustovsko neurje je v naši občini prizadelo 
številne vasi in občane. Največja škoda pa je bila 
na osnovni šoli v Bogojini, kjer je veter odnesel 
streho šole.

Letošnje leto smo se (na žalost) že skorajda navadili preg-
lavic, ki nam jih dela vreme. Vendar pa tako hudega neurja, 
kot se je zgodilo 10. avgusta ponoči, verjetno nihče med 
nami ni pričakoval. Največ škode je utrpela Bogojina, na-

21. sejo je vodil podžupan Štefan Kodila. 

Narava je pokazala svojo rušilno moč.

Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, Moravske Toplice,  
obvešča, da je na spletni strani Občine Moravske Toplice:  
http://www.moravske-toplice.si/, objavljen

Javni razpis za oddajo neprofitnega dvosobnega stanovanja št. 7,
v velikosti 67,45 m2, na naslovu Prosenjakovci 70, v najem.

Rok za oddajo vlog je do vključno 15. 9. 2017.

tančneje osnovna šola, kjer je vihar dobesedno odnesel 
streho. Ob tem so bile poškodovane tudi sosednje stavbe. 
Sreča v nesreči je bila ta, da se bližnjim prebivalcem ni nič 
zgodilo. Poveljnik PGD Bogojina, Drago Ivanič, je povedal, 
da je njihovo društvo bilo takoj aktivirano, pomagalo pa jim 
je tudi PGD Bukovnica. Po besedah Ivaniča so z vaške ceste 
in okolice šole odstranili pločevino in streho, tako da je bil 
možen dostop do šole. Kraj nesreče si je ogledal tudi župan, 
ki je povedal, da bo popravilo dvofazno. Tako so  v prvi fazi 
prekrili ostrešje s folijo, sledila pa bo sanacija: rekonstrukcija 
ostrešja in kritina. Po besedah župana bo občina poskušala 
pomagati tudi prebivalcem, ki so zaradi šolske strehe utrpeli 
škodo na svojih domovih. 
23. avgusta so na OŠ Bogojina začeli s prenovo strehe, ki naj 
bi po besedah ravnateljice Sabine Juhart trajala mesec dni, 
ostala dela pa bodo izvajali postopoma. S poukom bodo 
začeli en šolski dan pozneje kot ostale šole, in sicer v po-
nedeljek, 4. septembra. V času sanacije bo pouk potekal na 
dveh lokacijah, in sicer na Ekonomski šoli Murska Sobota, 
kjer bodo imeli pouk učenci od 5. do 9. razreda, in v nek-
danjem dijaškem domu v Murski Soboti, kjer bo pouk za 
učence od 1. do 4. razreda. 

Janja Adanič Vratarič
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MAVRIČNI OBJEM – 20. obletnica 
Vrtcev Občine Moravske Toplice
Šolsko leto 2016/2017 je bilo namenjeno 
izvajanju aktivnosti ob praznovanju 20. 
rojstnega dne našega zavoda.  
Z otroki smo želeli deliti vrednote ob 
praznovanju ...  
Dobra družba, hrana in pijača, veliko  
zabave in darila – vsi imamo radi praznovanja!  
Odrasli smo tisti, ki moramo otroke naučiti, 
da praznovanja ne pomenijo zgolj, da dobimo 
darilo, temveč da je to tudi priložnost, da si 
vzamemo čas za druge, za druženje … 

Zaključna prireditev je bila 16. junija 2017 pri Vrtcu Moravske 
Toplice. Na prireditvi so se predstavili otroci iz vseh enot 
našega zavoda, s petjem pesmi Otroci sonca pa tudi vsi za-
posleni. Prireditev je povezoval Sten Vilar. S svojimi točkami 
je domiselno povezal našo prireditev v mavrični objem, kjer 
so se združili otroci in odrasli. Misli in občutke ob obletnici 
sta z nami delila bivši župan Občine Moravske Toplice, gos-
pod Franc Cipot, ter zdajšnji župan, gospod Alojz Glavač. Ob 
zaključku prireditve smo v zrak spustili 20 mavričnih balonov 
z verzi v štirih jezikih (slovenski, hrvaški, nemški, madžarski) in 
napisom PIŠITE NAM! Sledila je pogostitev, na kateri ni manj-

Občinska proslava ob dnevu državnosti

Iz občine

Zaposleni v vrtcu so se zelo potrudili, da so na zaključni prireditvi uživali 
vsi zbrani, najbolj pa seveda otroci.

Učenci Osnovne šole Bogojina so skupaj z mentorji ob dnevu državnosti 
pripravili bogat kulturni program.

kala torta in miza polna dobrot, ki so jih pripravili zaposleni 
v naši kuhinji, za otroke pa veselo doživetje v družbi s klovni: 
igra na napihljivih igralih, hoja s hoduljami, izdelovanje žogic 
za žongliranje ter oblikovanje figur iz balonov.  
Hvala vsem, ki ste bili oz. ste še del našega zavoda ali z nami 
kakor koli sodelujete. Hvala vsem donatorjem. Vsak posame-
znik je prispeval svoj kamenček v mozaik nekega otroka. Vsak 
od vas je pustil na otrocih svoj lasten pečat! 

Simona Kaučič, ravnateljica

Z bogatim kulturnim programom so se predstavili učen-
ci Osnovne šole Bogojina, ki so se tako tudi poslovili od 
šolskega leta. Poleg njih so nastopili še folkloristi iz Bo-
gojine ter Jure Jurinič z vlogo »Poredošovoga Janoša«.  
Pozdravni nagovor  je imel predsednik PO za Pomurje 
Branko Bratkovič, ki je zbranim orisal pot do osamosvojitve. 
Slavnostni govornik je bil župan Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač, ki je med drugim povedal, da v naši občini 
dan državnosti obeležujemo na šolah zaradi tega, »ker je to 
mesto, kjer to najpomembnejšo stvar prenašajo na mlajše 
rodove«. Spomnil pa je tudi na dejstvo, da je Slovenija v tistih 
časih bila verjetno najbolj enotna. Veterana vojne za Slo-
venijo Slavko Gomboc in Viljem Kovač sta izvedla svečano 
veteransko dejanje, ki so ga navzoči z velikim zanimanjem 
gledali in poslušali. Na koncu je zbrane nagovorila še ravna-
teljica OŠ Bogojina Sabina Juhart. V šolski telovadnici pa so 
si prisotni po proslavi lahko ogledali še razstavo »Dogodki 
leta 1991«.

Janja Adanič Vratarič

22. junija je na Osnovni šoli Bogojina potekala
občinska proslava ob dnevu državnosti.
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povedali, na katere srednje šole so se vpisali. Razveseljujoče 
je dejstvo, da bodo njihovi poklici zelo raznoliki. Uradnemu 
delu je sledilo druženje učencev in ostalih prisotnih, ki so ga 
zaključili s skupinsko fotografijo.

Janja Adanič Vratarič

Iz občine

Naše odličnjake čakajo novi izzivi v srednjih šolah, na katere so se vpisali.

Žan Sabotin in Miha Bernjak: sošolca in zlata maturanta.

Odličnjaki na sprejemu pri županu
Tudi konec šolskega leta 2016/2017 so se učenci, 
ki so bili vseh devet let odlični, zbrali v sejni sobi 
občinske stavbe. Spremljali so jih ravnatelji šol, 
učitelji in starši. 

Odličnjakov je bilo kar 22! Iz Osnovne šole I Murska So-
bota: Luana Zajmi, Rok Erniša, Nadja Balažic, Hana Čahuk in 
David Pučko. Iz Osnovne šole III Murska Sobota Max Lazar 
in Tilen Jug. Iz DOŠ Prosenjakovci Sarah Abraham in Nina 
Novak. Iz Osnovne šole Fokovci Ana Čahuk, Luka Grabar, 
Ksenija Horvat, Nina Kočiš, Mojca Kučan, Mateja Kumin, Rok 
Ovsenjak, Tjaša Ozvatič, Ana Prelič, Jasna Rituper Hari ter Gal 
Sukič. Iz Osnovne šole Bogojina Vito Pozvek ter iz Osnovne 
šole Puconci Kristina Norčič. Župan Alojz Glavač jim je pode-
lil simbolična darila in jim med drugim zaželel, da naj bodo 
na njihovi nadaljnji poti uspešni kot do sedaj. »Želim vam 
tudi to, da bi poleg učenja našli čas zase, saj edino celovita 
osebnost, torej zdrav duh v zdravem telesu, tvori uspešnega 
posameznika.« Učenci so se nato še predstavili in zbranim 

Ponosni na zlate maturante 
Po podatkih, ki smo jih uspeli pridobiti, sta v 
naši občini zlata maturanta zdaj že nekdanja 
sošolca Žan Sabotin iz Moravskih Toplic in Miha 
Bernjak iz Ivancev, ki sta obiskovala Srednjo 
poklicno in tehniško šolo Murska Sobota, smer 
strojnik. Oba sta na poklicni maturi dosegla vse 
možne točke – 23.

Kako dolgo in na kakšen način sta se pripravljala na 
maturo?
Žan: Na maturo se nisem pripravljal dolgo, saj sem si že pri 
pouku zapomnil kar veliko. Medtem ko sem se pripravljal na 
maturo, sem predvsem reševal prejšnje maturitetne pole. 
Miha: Na samo maturo se doma nisem ravno veliko prip-
ravljal, saj so nas profesorji dobro pripravili na predmetih na-
menjenih izključno za maturo, je pa res, da je čisto odvisno 
od predmeta. Če bi moral izbrati predmet, na katerega sem 
se najdlje pripravljal, bi to zagotovo bila slovenščina in je 
po mojem mnenju tudi najtežja na maturi. Drugače pa, kot 
že rečeno, če na pripravljalnih urah poslušaš in si zapomniš, 
imaš veliko manj dela doma, je pa to stvar posameznika.

Kaj sta ustvarila v okviru projektnega dela?
Žan: V okviru projektnega dela sva z Mihom (Bernjakom, 
op. p.) pripravila vso potrebno tehniško dokumentacijo za 
izdelavo Stirlingovega motorja.

Kakšen je občutek, ko izveš, da si zlati maturant? 
Žan: Že ko sem oddal maturitetne pole in po ustnih zago-
vorih sem imel dober občutek, ko pa izveš, da ti je dejansko 
uspelo postati zlati maturant, pa je to še toliko večji uspeh. 

Miha: Moram priznati, da me je kar presenetilo, ko mi je pod-
ravnatelj segel v roko in sem izvedel, kakšen je moj uspeh. 
Občutek pa je seveda nekaj neverjetnega in nepozabnega.

Kakšna pa bo vajina nadaljnja študijska pot? 
Žan: Pot me bo vodila v Maribor, saj sem se odločil za študij 
strojništva v Mariboru, ker me strojništvo zelo zanima.
Miha: Pot me še naprej vodi na študij strojništva, saj sem 
že takoj v 1. letniku srednje šole spoznal, da me to veseli. Se 
pa zavedam, da je pridobljeno znanje le neka osnova, saj je 
strojništvo zelo obširen pojem.

Janja Adanič Vratarič

Zaradi tajnosti podatkov je oteženo ugotavljanje, kdo so 
zlati maturanti naše občine, zato vse občane pozivamo, 
da če poznate kakšnega zlatega maturanta, za katerega 
mi nismo izvedeli, javite informacijo na občino. Hvala. 
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Občinske vaške igre tokrat v 
Ivanovcih
Namen vaških iger ni samo v obujanju starih 
šeg in običajev ter v tekmovalnosti, ampak 
predvsem v druženju, kakor tudi spoznavanju 
kraja prireditve. 

Gostitelji tokratnih, že 22. občinskih vaških iger smo bili 
letos Ivanovčarji. V majhno goričko vas se je zvrstilo 17 ekip 
moravskotopliške občine – Andrejci, Berkovci, Bogojina, 
Filovci, Fokovci, Ivanci, Krnci, Martjanci, Mlajtinci-Lukačevci, 
Moravske Toplice, Noršinci, Prosenjakovci, Ratkovci, Sebe-
borci, Selo, Tešanovci in Vučja Gomila – ki so štele skupno 
180 tekmovalcev in 600 obiskovalcev. Igre so potekale 
na dveh prizoriščih, v neposredni bližini vaško-gasilskega 
doma. Prireditev se je začela s pozdravom predstavnika 
krajevne skupnosti g. Ludvika Novaka ter z nagovorom 
župana občine g. Alojza Glavača. Da so igre potekale v 
znamenju druženja in »fair playja«, sta z zaprisego potrdili 
domačinki – predstavnica tekmovalcev Mateja Kavaš ter 
glavna sodnica Simona Gomboc. Niz osmih različnih iger 

je otovorilo tradicionalno vlečenje vrvi, ki vedno privabi 
največ zanesenjakov in navijačev in velja za paradno disci-
plino v merjenju fizične moči. Že po prvem krogu je bilo 
očitno, da bo boj napet in izjemno zanimiv. Tekmovanje se 
je potem preselilo na obe prizorišči, kjer so igre potekale 
istočasno, kar je še dodatno prispevalo k dinamičnosti in 
pristnemu športnemu duhu. Tekmovalci so se tako pomeri-
li v sestavljanju kmečkega voza, kjer je lovorika zmagovalca 
pripadla ekipi Ratkovcev, ki je v najkrajšem času pravilno 
sestavila kmečki voz. Dve igri sta bili v znamenju t. i. vod-

nih radosti. Pri prenosu vode s kozarci na glavi so po štirje 
tekmovalci prenašali vodo v posodi na glavi, ne da bi si pri 
tem pomagali z rokami, in potem vsebino zlili v trilitrsko 
posodo, ki jih je čakala na drugem koncu poligona. Zma-
gala je ekipa, ki je najkrajšem času napolnila posodo. Pri 
drugi vodni igri, ki smo jo poimenovali plavajoča jabolka, 
je tekmovalec moral najprej jabolko brez peclja z usti ujeti 
iz vode, steči na sredino poligona, ga predati sotekmovalki, 
ki ga je prav tako z usti prenesla na drugo stran in spustila 
v vedro. Igra je požela veliko smeha, nekaterim so jabolka 
namreč velikokrat »ušla«, ko so si to najmanj želeli ali pri-
čakovali. Pet jabolk v vedru je pomenilo konec za posame-
zno ekipo. V nizu iger starih kmečkih običajev je bilo tudi 
luščenje koruze. Moško-ženski par je moral v treh minutah 
naluščiti karseda veliko količino koruze. Zmagovalec je bil 
seveda tisti, ki je na tehtnici zabeležil največ kilogramov. 
Šesta igra je bila šolsko obarvana. V čim krajšem času so 
tekmovalci morali na tablo zapisati dano besedo. Pri tem 
jim je bila v pomoč kreda, ki so jo uravnavali z usti, medtem 
ko so imeli roke zvezane na hrbtu. Ekipe so nalogo opravile 
več kot pozitivno. Veliko smeha je požel tudi vesoljček, igra, 
pri kateri je bilo treba po desetih vrtljajih v vesoljčkovi čela-
di prenesti balo slame mimo ovir na drugo stran poligona. 
Motnje ravnotežja so povzročile kar nekaj nedolžnih pad-
cev in pa smešnih spotikanj. Ko so bile štiri bale čez ciljno 
črto na drugi strani poligona, se je igra zaključila. Zadnja 
igra, tj. igra presenečenja, je od vodij ekip oz njihovih na-
mestnikov zahtevala skorajda finomotorične sposobnosti. 
Po razdelitvi krožnikov, ki so prej namigovali na kakšno pre-
hransko preizkušnjo kot kaj drugega, so tekmovalci dobili 
še polne kozarce, v katerih je domači »špricer« nadomestil 
komplet matic štirih različnih dimenzij. Naloga tekmovalca 
je bila, da najde komplet z najmanj maticami in se čim 
hitreje odpravi na drugo stran poligona, kjer na žebelj pod 
številko svoje ekipe navije izbrane matice. O zmagovalcu 
sta tako odločala spretnost in hitrost. 
Z največjim seštevkom točk si je tako ekipa Ratkovcev pri-
borila prvo mesto na zmagovalnem odru. Drugouvrščeni 
so bili krajani Ivancev, tretji pa Fokovci, ki so bili obenem 
najmočnejši v vlečenju vrvi. Ivanci bodo prihodnje leto 
gostili 23. občinske vaške igre. 
Kot skoraj vsake do sedaj so se tudi te igre zaključile v 
prijetnem družabnem duhu, za večerni zabavni program 
sta poskrbela Filo Dejan in Tadeja – duet, ki je s poskočnimi 
zvoki marsikomu ogrel pete. Ivanovčarji smo kot letošnji 
gostitelji bili postavljeni pred zahtevno nalogo, ampak rav-
no tovrsten izziv nas je še bolj povezal, tako da smo tako 
z organizacijo kakor tudi z obiskom izjemno zadovoljni 
in z veseljem pričakujemo udeležbo na prihodnjih vaških 
igrah. 

Simona Gomboc

Iz občine

Zmagovalna ekipa letošnjih vaških iger je bila iz Ratkovcev 
(foto: Robert Titan).
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Za urejeno okolje – po uporabi 
vodo odvedemo in očistimo
 

Kanalizacijski sistem – zakaj je pomemben?
Kanalizacijski sistem je sestavni del komunalne infrastrukture, 
s pomočjo katere skrbimo za zmanjšanje vplivov človeka na 
okolje. Delovanje kanalizacijskega sistema je ključno za za-
gotavljanje zdravja prebivalcev in kakovosti bivalnega okolja. 

Odpadno vodo odvedemo po kanalizacijskem omrežju v 
skladu s predpisi tako, da v najmanjši meri vplivamo na oko-
lje in ne zmotimo vsakdanjika naselij. Pred izpustom oziroma 
vrnitvijo odpadne vode nazaj v okolje pa jo ustrezno očisti-
mo. Krogotok vode, ki smo ga prekinili z njenim odvzemom 
iz naravnega okolja, se tako nadaljuje. 
Poznamo več sistemov odvajanja odpadne vode:

• fekalni sistem je namenjen odvajanju fekalne odpadne 
vode brez prisotnosti meteorne vode,

• meteorni sistem je namenjen odvajanju meteorne od-
padne vode brez prisotnosti fekalne vode,

• mešani sistem je namenjen odvajanju fekalne in me-
teorne vode v istem kanalu.

Za pravilno odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode 
smo dolžni poskrbeti uporabniki s pravilnim ločevanjem od-
padkov in priključkom odpadnih voda na ustrezen sistem. 

Komunalni kotiček

Čistilna naprava Filovci.

Detajl iz čistilne naprave Filovci.

Zaradi zagotavljanja prometne varnosti prosimo vse 
lastnike parcel, katerim je zadnje neurje izruvalo drev-
je in le-to leži v cestnem svetu, naj to drevje čim prej 
odstranijo. 

OMT in Čista narava Tešanovci

Kaj ne sodi v kanalizacijo?
Predpisi so sicer nedvoumni, a mnogi uporabniki so slabo 
ozaveščeni, zato želimo poudariti, da večkrat in močneje, kot 
si to predstavljamo, lahko motnje v delovanju kanalizacijske-
ga sistema in čistilnih naprav  ter s tem povezane grožnje za 
zdravje povzročimo uporabniki – posamezniki. Predvsem, 
če v kanalizacijski odtok mečemo stvari oziroma snovi, ki:

• ovirajo in celo onemogočijo pretok odpadne vode,
• škodujejo materialom kanalizacijskih cevi ali napravam 

na kanalizacijskem sistemu,
• spremenijo sestavo odpadne vode do take mere, da se 

upočasni ali povsem zavre biološka stopnja čiščenja na 
čistilni napravi itd.

Kako torej odgovorno ravnati? 
V kanalizacijski odtok NE SMEMO metati oziroma zlivati:

• odpadnih olj in naftnih derivatov, ki se na čistilni napra-
vi ne razgradijo in povzročajo obremenitev za odvodnike,

• gradbenih odpadkov (malta, cement, deske), ker 
zmanjšujejo prevodnost kanalov,

• barv, topil, dezinfekcijskih sredstev, kislin, fitofar-
macevtskih sredstev, zdravil, ker povzročajo motnje 
delovanja biološkega dela čistilne naprave,

• trdih odpadkov (tekstil, drobni plastični predmeti, em-
balaža), ker pri obratovanju črpališč povzročajo mehan-
ske poškodbe,

• organskih odpadkov (ostanki hrane, pokošena trava 
listje), ker povečujejo količino usedlin, manjšo prevo-
dnost kanalov, povzročajo gnitje, neprijetne vonjave in 
razmnoževanje glodalcev,

• vsebin iz greznic.

Ohranjanje in zaščita vodnih 
virov se prične tudi z 
ustreznim odvajanjem 
ter čiščenjem odpadnih voda.
   Čista narava d.o.o. 

Vodovod sistem B d.o.o. Murska Sobota obvešča vse ob-
čane in gasilska društva v občini, da je odvzem vode na 
hidrantu dovoljen samo v primeru požara ali druge ele-
mentarne nesreče, ter da je za prevoze pitne vode ure-
jena polnilnica v Tešanovcih. Vsak nedovoljen odvzem 
vode na hidrantu pa predstavlja kaznivo dejanje, ki se 
prijavlja inšpekcijskim službam in se sankcionira. 

Obvestili občanom
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KTD Ceker Fokovci
KTD Ceker Fokovci letos praznuje 10. obletnico 
delovanja. Ob tem smo se pogovarjali s 
predsednico društva Kornelijo Kianec. 

Kdo je dal pobudo za ustanovitev društva in ime? Koliko 
je danes članov?
Kornelija Kianec: Pobudo za ustanovitev našega društva 
je dal takratni in tudi sedanje predsednik PGD Fokovci ter 
sedanji predsednik KS Fokovci g. Stanislav  Gorčan, tako da je 
po vasi oz. po hišah poslal vabilo na sestanek za ustanovitev 
kulturnega društva.  Tega sestanka se nas je udeležilo  12 
vaščanov – 12 ustanovnih članov.  Takrat smo tudi izbrali ime 
društva, za katerega smo imeli kar nekaj predlogov, a vendar 
je obveljala beseda g. Gorčana, ker je bila nekako najboljša 
ideja. Tako smo  12. 02. 2007 ustanovili KTD Ceker Fokovci. 
Društvo pa danes šteje 52 članov.

Letos praznujete 10. obletnico delovanja. Kako ga boste 
obeležili?
Kornelija Kianec: Ja, res je, letos praznujemo 10. obletni-
co društva. Obeležili jo bomo 16. septembra s kratkim kul-
turnim programom, podelili bomo zahvale  za naše pridne 
člane in na koncu se bomo tudi poveselili ob zvokih žive 
glasbe. Ne bo pa manjkalo niti jedače in pijače.

S čim se vaše društvo ukvarja?
Kornelija Kianec: Ker ima društvo ime Ceker, smo se ne-
kako odločili, da bi pa lahko izdelovali cekerčke.  In to smo 
tudi storili. V društvu imamo zelo pridno članico, ki se je bila 
pripravljena naučiti in izdelovati cekre, to je ga. Dragica Hor-
vat, ki pridno prenaša svoje znanje na ostale člane društva.

Česa si v društvu želite?
Kornelija Kianec: Želimo si le, da bi ostali vsaj tako pridni, 
kot smo bili do sedaj, pa bo delo še naprej z veseljem lepo 
teklo.

Kakšni projeki oz. dogodki so še pred vami?
Kornelija Kianec: Pred nami so še naslednji neizpeljani do-
godki: 10. obletnica društva, sodelovanje na razstavah s cekri, 
izdelovanje adventnih venčkov, razstava adventnih venčkov, 
martinovanje, božičkovanje in obdarovanje otrok. Nekaj pa 
smo jih že izpeljali: velikonočne delavnice, velikonočni pohod, 
vsakoletni izlet  društva, katerega so za nas letos pripravili KUD 
Oplotnica in smo se  hkrati z njimi spoprijateljili. Tukaj moram 
povedati, da  KUD Oplotnica ni edino društvo, s katerim so-
delujemo. Sodelujemo še tudi s KD Mengeš.
 
V naši občini je veliko zelo aktivnih društev. Ker pred-
sedniki in člani društev vse delate prostovoljno, me 
zanima, kaj vam predstavlja motivacijo za delo in vo-
denje društva? 
Kornelija Kianec: Motiviran odnos se izraža v načinu, kako 
ljudje mislimo  in čutimo. To pomeni naše samozaupanje, 
našo vero vase in naš odnos do življenja, bodisi pozitivnega 
ali negativnega. Motiv je tudi razlog , da človek deluje. Samo 
motivacijo dobivam od ostalih članov društva, ki so mi v zelo 
veliko pomoč, mi stojijo ob strani in takoj priskočijo, če je 
potrebno. Res je, da je vse na prostovoljstvu, ampak če ne 
bo prostovoljcev,  tudi društev ne bo in seveda hkrati s tem 
tudi ne bo sodelovanja med društvi in povezovanja ljudi, 
vaščanov ter sovaščanov. Na tem mestu se iskreno zahva-
ljujem vse članom in članicam društva KTD Ceker Fokovci 
za vso pomoč in njihov trud, ki so ga vložili v naše društvo.
                                                                                                                                 
Janja Adanič Vratarič 

Naša društva

Člani društva na izletu.

Dragica Horvat člane društva uči izdelovati cekre.

Sodelovanje na igrah dobre volje. 
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Obiščite Lončarovce … In vrnili 
se boste
Lončarovci, kraj katerega ime je bilo prvič 
omenjeno leta 1366 kot Gerencher, ležijo v 
osrčju Krajinskega parka Goričko. 

Na Goričkem se je za poklic lončarja nekdaj uporabljal izraz mo-
čar. Zato Lončarovce starejši ljudje v okolici še danes poznajo 
tudi kot Močarjevce. Predsednica KS Lončarovci Suzana Koltai 
pravi, da za njihovo vas mnogi pravijo, »da živimo na koncu 
sveta, in da se tukaj končajo vse poti. To pa zato, ker se cesta, ki 
pelje v vas, v vasi praktično tudi konča in skozi ne moreš, zato 
se je potrebno obrniti in po delu poti vračati«.
V Lončarovcih trenutno živi 54 prebivalcev v 20 naseljenih 
domačijah. Najstarejši vaščan Ludvik Hari, ki mu po domače 
pravijo Kolarov Lajči, je star 93 let. O Lajčiju, ki je že 80 let član 
gasilskega društva Lončarovci, Suzana Koltai pravi: »Vesel je 
vsakič, ko naredimo kaj dobrega, še vedno nam rad da kakšen 
dober nasvet, mi pa vedno znova in znova radi poslušamo 
njegove življenjske zgodbe.«
Večino domačij predstavljajo mešane kmetije, čista kmetija 
je samo ena. Kmetje se ukvarjajo večinoma s poljedelstvom, 
samo na dveh kmetijah pa lahko najdete tudi še krave molzni-
ce. Večina zaposlenih dela v Murski Soboti, nekaj pa jih hodi 
delat v sosednjo Avstrijo. Po veroizpovedi je večina prebivalcev 
evangeličanov, nekaj malega je tudi katolikov.
Lončarovci se lahko pohvalijo tudi z znamenito osebnostjo – 
Števanom Balerjem, ki je bil rojen leta 1760. Bil je evangeličan-
ski duhovnik, pesnik, pisatelj, učitelj in kantor, nadzornik šole in 

dekan v šomodski županiji. Umrl je 2. aprila 1835 in je pokopan 
v Porogu na Madžarskem.
Pri njih pa boste našli tudi vaške znamenitosti in posebnosti. 
Na vaškem pokopališču je tako lepo urejena nova mrliška ve-
žica, ki je bila zgrajena leta 1999, do pokopališča pa vodi nova 
asfaltirana cesta, ki je bila urejena leta 2014 s sredstvi iz prora-
čuna občine in KS. Koltaijeva pove, da so »na vežico vaščani 
Lončarovcev še posebej ponosni, saj je bila zgrajena izključno 
z lastnimi sredstvi in samo s prostovoljnim delom vaščanov.« 
Osrčje vasi krasita nadstropni zvonik in gasilski dom. Oba objek-
ta so leta 2006 s pomočjo občine tudi obnovili. Pred gasilskim 
domom je razstavljena prva stara ročna gasilska brizgalna. Po-
sebna znamenitost vasi pa je okrepčevalnica Močvara, ki je 
znana po dobrih postrvih daleč naokoli. 
Gasilsko društvo, ki deluje v vasi, ima 35 članov in je lansko leto 
obeležilo 90. obletnico obstoja. Prenovljen gasilski dom je bil 
ob zavidljivi obletnici gasilskega društva svečano prevzet. Pred-
sednica KS doda, da je v današnji izgled doma bilo vloženega 
veliko časa in truda, veliko prostovoljnega dela članov in vseh, 
ki so tudi finančno pomagali.
Koltaijeva še pove, da so v središču vasi uredili zunanjost vaške 
tehtnice, ki danes sicer nima več velike veljave, vendar vseeno 
tu in tam pride v uporabo bolj za interne namene, požarne 
gasilske mlake v vasi pa so dobile novo lepo ograjo. Sedaj je v 
teku tudi ureditev parkirišča ob mrliški vežici pri pokopališču. 
Projektov za prihodnost ne manjka. Med njimi je prioriteta as-
faltiranje cest, ki potekajo do nekaterih domačij, saj makadam-
ske poti nalivi odnašajo. Koltaijeva še pove, da »moramo neka-
ko rešiti vprašanje širokopasovnega omrežja. Imamo namreč 
zelo slabo povezavo z omrežjem in ni dneva, da ne bi internet 
blokiral. Že par let imamo v načrtu tudi vodovod, vendar ker 
smo najsevernejši del, smo tudi tukaj postavljeni na dno le-
stvice, enako je tudi s komasacijami, katere postavljamo v plan 
dela že vrsto let, vendar se nam vsako leto bolj odmikajo …«.
Predsednica KS za konec pove, da se pri njih ponuja možnost 
uživanja v mirnem okolju in preprostega pogovora s prijaznim 
domačinom. »Že starejši vaščani so znali povedati, da kdor 
enkrat obišče Lončarovce, ne odide hitro, vedno znova se vrača 
ali ostane za vedno. Pokrajina in domačini v Lončarovcih vas 
bomo sprejeli z odprtimi rokami, saj smo Lončarovčarji znani 
po tem, da smo prijazni in veseli ljudje.«

Janja Adanič Vratarič

Tukaj smo doma

Vaščani so veliko vložili v obnovo gasilskega doma.

Vaščani se med seboj dobro poznajo in velikokrat skupaj poprimejo za delo. Praznovanje Lajčijeve 90-letnice.
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Nov poligon Športnega 
kinološkega društva Goričko 
Športno kinološko društvo Goričko letos 
praznuje že 26. letnico delovanja. Ob tem se 
lahko pohvalijo z novim poligonom, ki jim 
omogoča intenzivnejše izvajanje treningov.

Predsednik društva Danilo Varga nam na začetku pove, da 
se časi, ko je bil pes samo hišni čuvaj, spreminjajo in pes 
postaja član družine, zato sta njegova vzgoja ter socializacija 
izrednega pomena. 
Njihovi treningi so na začetku potekali na travnatem igrišču 
v Sebeborcih, vendar pa so se zaradi porasta števila članov 
(trenutno je aktivnih 25) odločili, da potrebujejo lastne pro-
store za shranjevanje opreme, ki jih rabijo pri šolanju, in večji 
poligon za izvajanje treningov.
Prav s sredstvi, ki so jih dobili preko članarin, donacij ter 
sponzorstev, so s skupnimi močmi uredili ter zagradili nov 
poligon. Le-ta je rahlo »skrit« oziroma odmaknjen od glavne 
ceste, kar jim po besedah Varge »omogoča predvsem bolj 
koncentrirano ter intenzivno izvajanje treningov. Poleg og-
rajenega poligona je psom na voljo tudi manjši poligon z 
ovirami (skok čez ovire, plezanje čez ovire, hoja po lestvi …), 
kjer pes lahko dodatno razvija svoje motorične sposobnosti 
oziroma je primeren za učenje po specifičnih programih, in 
pa travnik, kjer lahko v času pavze med treningom raziskuje 
okolico«.

Društvo se je skozi leta delovanja osredotočilo predvsem 
na šolanje psov za sledenje, poslušnost ter obrambo. Nji-
hovi člani uspešno sodelujejo ter zastopajo ŠKD Goričko na 
državni ravni ter dosegajo odlične rezultate v sledenju po 
programu IPO-FH ter poslušnosti ter po IPO programih. Var-
ga pove, da »med tekmovalci posebej izstopa naš dolgoletni 
član Danijel Lipič, ki je s svojo psičko Zalo postal že večkratni 

Osredotočeni so predvsem na šolanje psov za sledenje, poslušnost ter 
obrambo.

V društvu se zahvaljujejo krajanom Sebeborcev, saj nemalokrat uporabljajo 
njihove površine za izvajanje treningov in tekem.

državni prvak v sledenju po mednarodnem programu za pse 
sledarje ter je kot član slovenske sledarske reprezentance 
zastopal barve Slovenije na mednarodni ravni ter osvojil na-
slove svetovnega prvaka po programu IPO-FH«. Pri njih tre-
ninge izvaja kvalificiran in s strani Kinološke Zveze Slovenije 
usposobljeni kader: Vlado Škerlak (poslušnost, ERP program), 
Sonja Škerlak (poslušnost), Roman Bodanec (obramba) ter 
Danijel Lipič (sledenje). 
Poleg samega šolanja so v tem času organizirali tudi več 
tekem na državni ravni po različnih programih, med drugim 
bodo tudi letos, že drugo leto zapored, v mesecu oktobru 
ponovno organizirali sledarsko tekmo po programu IPO-FH. 
Od leta 2011 pa se lahko pohvalijo tudi s pomursko vejo 
Enote reševalnih psov (ERP). Varga pove, da »se zaenkrat tu-
kaj predvsem trudimo povečati interes za večje sodelovanje, 
saj je, kot pravijo vodniki enote ERP, to dejansko »način živ-
ljenja«. Namreč samo šolanje za vodnika ter njihovih psov v 
sklopu ERP je zahtevnejše ter bolj specifično«. 
Po besedah predsednika društva, je njihovo poslanstvo v 
društvu, »da člane društva ter ostalo javnost v neki meri oza-
veščamo, kako naj bi ravnali s svojimi psi doma in v javnosti. 
Tako se psi socializirajo, navežejo stike z drugimi psi, ljudmi, 
okoljem, kar posledično pripelje k temu, da niso napadalni, 
so umirjeni in se z njimi lahko nemoteno gibljemo v urba-
nem okolju. Dokaz dobrega dela so zgoraj omenjeni rezultati 
ter število članov, ki zaupajo nam, našemu delu in našemu 
društvu«.
Vabijo vas, da se jim pridružite, in sicer skozi celo leto, ob 
nedeljah ob 9. uri na njihovem poligonu v Sebeborcih. 
Dodatne informacije o samem delovanju društva si lahko 
preberete na spletni strani www.skdg.si, jim pišete na  
skdgsebeborci@gmail.com ali pa se oglasite na enem iz-
med treningov. Vabljeni pa tudi k ogledu utrinkov s trenin-
gov na naši Facebook strani @SKDGORICKO.

Janja Adanič Vratarič

.

Utrip občank in občanov
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“Najlepši je še vedno povratek 
domov”
22-letni Žiga Barbarič iz Filovcev je izjemno 
dejaven študent (med drugim je vodja odseka 
za medicinsko izobraževanje pri Evropski 
zvezi študentov medicine), ki končuje 3. letnik 
medicine na Medicinski fakulteti Univerze v 
Ljubljani. Ob tem je videl že veliko kotičkov 
sveta. V juliji je tako nove delovne izkušnje 
pridobival v Mehiki.

Kakšno življenje in ljudje so v Mehiki v primerjavi s 
Slovenijo? 
Žiga: Življenje je v Monterreyju, ki leži na severu Mehi-
ke, v zvezni državi Nuevo Leon, dokaj podobno ame-
riškemu, z nekaj mehiškega pridiha, ljudje so prijazni 
in odprti, večinoma prijazni in gostoljubni. V primer-
javi z doma je tempo življenja nekoliko hitrejši, včasih 
pa znajo zadeve biti tudi veliko veliko bolj sproščene. 
Na jugu Mehike je slika nekoliko drugačna, ljudje so veliko 
bolj sproščeni in ležerni, vendar še zmeraj zelo gostoljubni. 
Sama država pa je izjemno barvita, saj je povsod mogoče 
najti turiste in priseljence z vseh koncev sveta, tako seveda 
vsak prispeva košček k mozaiku države.

Kaj pa delo zdravnika? Kakšni pogoji dela so tam? 
Žiga: Delo zdravnika je podobno kot povsod drugje napor-
no in zahtevno. Pogoji dela so dokaj odvisni od okoliščin 
in od tega, ali delaš v javni ali zasebni bolnišnici. Sam sem 
imel večino stika z javno, univerzitetno bolnišnico, ki je sicer 
nekoliko starejša, ampak še zmeraj dokaj dobro opremljena. 
Nekateri pristopi k delu so nekoliko drugačni, tako s strani 
zdravnikov kot tudi ostalega osebja, vendar je nivo oskrbe še 
zmeraj dokaj visok. Zelo dobro opremo imajo npr. na oddel-
ku za radiologijo, kjer se ukvarjajo celo s 3D modeliranjem in 
pred operacijami s 3D tiskalnikom pripravijo modele orga-
nov ali tumorjev, ki jih bodo na pacientu operirali.

Možnosti za praktično delo 
študentov je veliko več kot 
pri nas, saj vlada pomanjka-
nje zdravnikov, poleg tega 
pa je recimo na urgenci več 
potrebe po posegih, ki jih 
lahko študentje tudi delamo 
(oskrba ran, šivanje, izdelava 
mavca ...), kot pri nas, kjer je 
veliko urgentnih primerov 
internističnih (infarkti, kapi ...). 
 
Veliko potuješ in si tako 
nabiraš delovne izkušnje. 
Kako to, da si se odločil za 
takšen način pridobivanja 
znanja?
Žiga: Želja po odkrivanju 
novega in potovanju je bila 
že od nekdaj prisotna pri 
meni, tako sem že od malega 
recimo vedno želel za vsako 
stvar vedeti, kako deluje, od kje prihaja, kako jo popraviti 
ipd. To me je verjetno potem napeljalo, da sem vedno 
znova poskusil izkoristiti vsako priložnost, da spoznam nekaj 
novega in ni ga lažjega načina, kot je potovati in spoznavati 
nove ljudi in njihove kulture.

Katera dežela, ki si jo obiskal, se ti je najbolj vtisnila 
v spomin in zakaj?
Žiga: Kot ena najlepših se mi je zdela recimo Danska ali 
Nizozemska, bolj eksotični sta bili Indonezija in Mehika, 
tudi Tunizija, polni presenečenj sta bili Gruzija in ZDA ...  
Na koncu pa moram poudariti, da je najlepši še vedno po-
vratek domov v Slovenijo, predvsem pa v rodno Prekmurje.

Kaj bi svetoval vsem, ki jih mika, da bi šli raziskovat 
malo bolj eksotične, nam ne tako bližnje kraje?
Žiga: V trenutnem svetu se mi zdi pomembno predvsem, 
da se ne bojimo. Sam sem bil v kar nekaj krajih in državah, za 
katere velja, da niso najbolj varne, vendar nikoli, ne v Tuniziji 
ne v Mehiki ali kjerkoli drugje, nisem izkusil, da bi me bilo 
strah ali da bi res bili v nevarnosti. Tudi finančno je danda-
nes potovanje dokaj ugodno, za ceno povprečnih počitnic 
na Hrvaškem se z malo iznajdljivosti in iskanja da najti zelo 
dobre možnosti potovanj, saj imamo z letališč v okolici Slo-
venije veliko nizkocenovnih povezav po celi Evropi in širše, 
platforme, kot so Airbnb ali Couchsurfing, pa omogočajo 
tudi zelo ugodne možnosti nastanitve. 
Vsakomur priporočam, da poskuša čim več potovati in izkusiti, 
pa četudi le virtualno. Šele ko potuješ in srečaš druge ljudi iz 
tujine, namreč ugotoviš, da pa morda pri nas ni vse tako črno in 
slabo, kot mnogi mislijo, in šele takrat, ko ugotoviš, kaj vse ima-
mo v naši mali državi, začneš biti hvaležen, da si doma, kjer si.
Janja Adanič Vratarič

Filovčan (na sliki 4. z leve) je že na gimnaziji v Murski Soboti izkoristil vsako 
priložnost za obisk ekskurzije ali izmenjave.

Žiga se je imel priložnost naučiti 
šivanja, kar po njegovih besedah 
v Ljubljani v 3. letniku skorajda 
nikakor ne bi mogel.

Utrip občank in občanov
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Predsednik se je odzval povabilu župana Občine 
Dobrovnik, ki je organiziral zdaj že 7.  Vidov maraton. 
Predsednik se je z nami, kolesarji,  podal na srednjo progo 
v dolžini 60 km ter je med drugim obiskal določene točke. 
Tako smo se ustavili tudi v Ratkovcih, kjer smo se okrepčali 
z dobrotami ratkovskih gospodinj, medenjaki družine 
Celec in siri sirarne Gorički raj. Prebivalci tega majhnega 
kraja so bili zelo veseli častnega obiska in so predsednika 
pričakali v prijetnem in veselem ter vzpodbujajočem 
vzdušju. Ob tej edinstveni priložnosti so mnogi domačini 
s predsednikom izmenjali tudi kakšno besedo in se z njim 
fotografirali. Najmlajši Ratkovčarji so predsedniku izročili 
košarico domačih izdelkov za spomin. S predsednikom je 
izmenjal nekaj besed tudi župan Občine Moravske Toplice 
in mu izročil darilo s strani občine. Po krajšem okrepčilu 
smo pot nadaljevali po začrtani smeri. Krajši postanek smo 
naredili še v Kobilju in nato nadaljevali do cilja Vidovega 
maratona ob Bukovniškem jezeru.  

V imenu organizatorjev se zahvaljujem vsem gospodinjam 
Ratkovcev za zelo slastne domače izdelke, vsem občankam in 
občanom, da so nas spodbujali ob cesti, in vsem gasilcem GZ 
Moravske Toplice, ki so nudili redarske storitve ob trasi Vidove-
ga maratona na območju občin Moravske Toplice in Kobilje.

Leon Deutsch 

Kolesarjenje s predsednikom 
Republike Slovenije
V soboto, 17. junija, je v okviru Vidovega 
maratona, ki je potekal deloma tudi po naši 
občini, kolesaril Predsednik Republike Slovenije 
Borut Pahor.

Predsednik je v Ratkovcih tokrat bil že drugič v petih letih  
(foto: Franc Deutsch).

 V času našega obiska so se sviloprejke že zabubile. 

Utrip občank in občanov

Sviloprejke v Selu
Janez Škalič iz Sela je sodeloval v 
mednarodnem projektu gojenja sviloprejk.  

S projektom želijo obuditi stare nasade belih murv. 
K sodelovanju so ga povabili iz mariborske Fakulte-
te za kmetijstvo in biosistemske vede. Janez je svi-

loprejke, ki jih je dobil, ko so bile še ličinke, imel v 
zaprtem prostoru, hranil pa jih je z listi murv, ki jih 
imajo doma oziroma so na domačiji njegovih staršev.  
Ko so gosenice dovolj velike in nehajo jesti, splezajo na 
ježke (na fotografiji) in se zapredejo. Najprej naredijo svi-
leno nit in nato začnejo graditi iz zunanjosti v notranjost. 
Tako nastane kokon. Te zapredke so nato italijanski partnerji 
projekta odpeljali in jih sušili, da bodo tako lahko ugotovili, 
kakšna je kakovost niti, ki so jih naredile Janezove svilop-
rejke. Kot zanimivost naj povemo, da sviloprejke naredijo 
nit, ki je dolga od 600 do 900 metrov, na lastne oči pa smo 
se prepričali, da bi pregovor »priden kot mravlja« lahko 
brez slabe vesti spremenili v »priden kot sviloprejka«, saj 
te gosenice neutrudno delajo, dokler ne naredijo zapredka 
in se zabubijo. Če jih ne bi uporabili v industrijske namene, 
bi nato te zrele zapredke pregrizli in iz njih poleteli metulji.  
Janez upa, da bo s sodelovanjem v tem projektu prispe-
val delež k ohranjanju te dragocene in skorajda že izumrle 
dejavnosti.

Janja Adanič Vratarič
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V Lončarovcih so sodelovali v prav posebnem projektu.

Nepozaben večer v selanski rotundi.

V Kančevcih so se vaščani udeležili delovne akcije.

Filmska zaroka v Lončarovcih 
Da ljubezen  in prijateljstvo ne pozna meja, smo 
dokazali tudi pri nas v Lončarovcih, saj smo 
konec maja v naši vasi mlademu paru pripravili 
skorajda filmsko zaroko. 

Zelo smo veseli in ponosni, da sta izbrala naš kraj, zato smo 
bili vsi pripravljeni takoj sodelovati, celo lastnik travnika nam 
je omogočil izpeljavo tega projekta, in v ta namen seno po-
kosil nekaj tednov prej. V sodelovanju z domačo družino, s 
sorodniki, ki so prišli iz Savinjske doline, ter osebnimi prijatelji 
smo na sosednjem hribu  izpisali z velikimi črkami vprašanje 
dekletu, ki jo je naš prijatelj zaročil. Seveda je sledila potem 
besedica »da« in veliko veselje vseh zbranih ter proslavitev v 
gasilskem domu ob prijetnem kosilu. Mlademu paru želimo 
veliko sreče in da bi se rada vračala k nam.
Suzana Koltai

v Murski Soboti (nad UniCredit banko). Vsak se lahko oglasi 
in se prepriča o načinu dela zbora, zatem pa odloči, če se 
jim bo priključil.
MePZ Štefan Kovač

Utrip občank in občanov

50-letnica MePZ Štefana Kovača 
MePZ Štefana Kovača, ki ga vodi zborovodja 
Tomi Bušinoski, neprekinjeno deluje že pol 
stoletja. Tako so pevke in pevci 9. junija pripravili 
poseben pevski večer.

Dogodek so poimenovali Circum - krog popolnosti, ki nima 
meja in je nepretrgana celota. Take so bile tudi pesmi, ki so 
iz cerkvenih lin romanske rotunde v Selu odmevale v nebo. 
V šopku izbranih sakralnih pesmi so bile uglasbene molitve, 
spevi in hvalnice Bogu in božji materi Mariji, protestantski 
napevi, uspavanke in znani napevi ter pozivi k miru, upanju 
in ljubezni do življenja in petja. To je bil čaroben večer, kjer 
so se pevke, pevci in poslušalci zlili v en dih in eno srce v 
sporočilu miru in ljubezni vsem ljudem sveta. 
Zbor ima v mesecu septembru mesec odprtih vrat vsakokrat 
na vajah ob torkih in četrtkih ob 19.30 uri na Trgu zmage 4 

Delovna akcija v Kančevcih 
22. julija smo v Kančevcih pripravili delovno 
akcijo, na kateri smo odstranjevali grmovje 
in zaraščenost pri gasilskih mlakah in okrog 
gasilskega doma. 

Vaščani so se akcije z veseljem udeležili in tako pripomog-
li k urejenosti in dostopnosti. Po opravljenem delu smo si 
privoščili malico. Poleg protipožarne zaščite in življenjskega 
prostora za živali pa je voda iz gasilskih mlak v vročih pole-
tnih mesecih uporabna tudi za zalivanje vrtov. 

Aleš Podlesek
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Bogojanski ograček zelišč 
V Bogojini od leta 2008 del članov turističnega 
društva obdeluje ograček zelišč, za katerega so 
dobili idejo na predavanju Živimo zdravo iz leta 
2007. 

Ograček je sestavljen iz dveh delov. Eno polovico sestav-
ljajo stare sorte jablan in vinska trta, drugi del pa predsta-
vljajo grede, kjer so zelišča. Ob tem najdemo tudi kakšno 
zelenjavo, cvetlice, grmovnice in mlako. Z obdelovanjem 
ogračeka so začeli, ker so želeli ljudi seznaniti z zelišči in 
njihovo uporabo ter dati večji poudarek zelenjavi. Na-
men obdelovanja so predvsem družabna srečanja, saj kot 
nam je povedal  koordinator dela Poldi Kočar, so »včasih 
ženske nosile mleko in se pogovarjale o novicah, zdaj 
pa se dobijo tukaj in se pogovarjajo o dogajanju v vasi«. 
Medsebojnim odnosom namreč dajejo velik poudarek. 
Člani sodelujejo z vrtcem, že nekaj let pa jih obiskujejo tudi 
iz Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše. Pri njih se radi 
ustavijo tudi kolesarji, ki tukaj pomalicajo. Vse, ki jih zanima 
ograček, sprejmeta Poldi Kočar in Anica Benkovič, ki raz-
loži vse o zdravi prehrani ter uporabi zelišč in zelenjave. V 
prihodnosti pa si želijo, da bi bilo možno postaviti bruna-
rico, kjer bi lahko ponujali kakšne prospekte, ali čebelnjak.   
Znani so tudi po ročni košnji – vsakoletni prireditvi, kjer kosi 
približno 10–12 starejših koscev. Vabijo vas, da se jim tudi 
letos pridružite, in sicer v soboto, 2. septembra, ob 17:00 na 
ogračeku (za pokopališčem).  

Janja Adanič Vratarič
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Društvo psoriatikov Pomurja na 17. Psoriadi 

Člani delo na »ogračeku« opravljajo povsem prostovoljno.

Letos je še posebej lepo zacvetel baldrijan. 

Društvo psoriatikov Pomurja je zasedlo odlično 1. mesto.

Društvo psoriatikov Pomurja (psoriaza ali 
luskavica) se je pred časom udeležilo 17. 
Psoriade, ki je potekala v Podborštu pri 
Komendi pri planinskem domu.
V Društvu psoriatikov Pomurje je tudi nekaj članov iz Občine 
Moravske Toplice, ki so uspešno sodelovali na letošnji psoria-
di, katere organizator je bilo društvo psoriatikov podružnice 
Ljubljana. Tradicionalna vsakoletna športna prireditev poteka 
vedno v eni izmed 11 podružnic po Sloveniji.
Tekmovalo se je v naslednjih igrah: pobiranje krompirja, hoja 
s hoduljami, pikado, igra z baloni in igra za predsednike po-
družnic. Ekipa DPS Pomurje je tokrat zasedla prvo mesto v 
skupni razvrstitvi vseh 11 podružnic Slovenije, kar je najboljši 
uspeh doslej po letu 2013, ko je bila podružnica Pomurje 
druga. Ekipo članov psoriatikov Pomurja je po odsotnosti 
predsednika Petra Fekonje vodil namestnik Alojz Trplan.

Alojz Trplan
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Deseti lovski tabor v 
Prosenjakovcih 
Zveza lovskih družin Prekmurje in Lovska 
družina Prosenjakovci sta med prvimi v 
Sloveniji organizirali poletni lovski tabor za 
osnovnošolsko mladino. 

Letošnji, že deseti lovski tabor je bil hkrati drugi mednarodni, 
saj se ga je udeležilo 21 mladih iz Prekmurja ter 5 mladih 
iz Madžarske. Lovski tabor se je začel v petek, 30. junija, in 
slovesno zaključil v nedeljo, 2. julija. Na zaključni slovesno-
sti sta bila navzoča tudi predsednik Lovske zveze Slovenije 
mag. Lado Bradač in župan Občine Moravske Toplice Alojz 
Glavač, ki sta pohvalila dobro organizacijo tabora, saj so 
mladi s pomočjo mentorjev Jožice Sakovič, Patricije Puhan, 
Štefana Nemca in Jožeta Seršena spoznali obsežen program 
aktivnosti, ki so se zvrstile skozi tridnevni tabor. Med drugim 
so skupaj z lovci Lovske družine Prosenjakovci vsak večer 
hodili na lov in opazovali divjad v naravi, spoznali so novo 
obliko lova – sokolarstvo, obiskali pa so tudi lovski muzej v 
Magyarszombatfi. 
Predsednik Lovske družine Prosenjakovci in Zveze lovskih 
družin Prekmurja Ludvik Rituper je na slovesnosti ob po-
delitvi potrdil mladim udeležencem tabora povedal, da naj 
pridobljeno znanje s pridom uporabljajo v šoli in doma ter 
da naj še naprej odkrivajo naravo. Kulturni lovski program 
so sooblikovali Pevsko društvo prekmurskih lovcev in 
KUD Prekmurski rogisti. Mladi udeleženci tabora so pripravili 
likovno razstavo na temo narava in divjad. Ob tem je bila na 
ogled še razstava lovskih trofej prekmurskih lovskih družin, 
ki so bile uplenjene v lanskem letu. Ob koncu slovesnega 
praznovanja so svečano razrezali lovsko torto, vsem obisko-
valcem pa so postregli lovski bograč. 

Jože Žerdin

 
          

Tízedik vadásztábor 
Pártosfalván  
A Muravidéki Vadászegyletek Szövetsége és a 
Pártosfalvi Vadászegylet Szlovéniában, elsők 
között szervezett nyári vadásztábort az általános 
iskolás tanulóknak. 

Az idei, tízedik és sorjában a második vadásztábor már nem-
zetközi jellegű volt, mivel a Muravidékről 21 és Magyaror-
szágról 5 fiatal vett rész benne. A vadásztábor június 30-án, 
pénteken kezdődött, az ünnepélyes táborzárás pedig július 
2-án, vasárnap volt. A záró rendezvényt jelenlétével megtisz-
telte mag. Bradač Lado, a Szlovén Vadászszövetség elnöke 
és Glavač Alojz, Moravske Toplice Község polgármestere. 
Mindketten elismerésüket fejezték ki a tábor szervezőinek, 
hiszen a fiatalok Sakovič Jožica, Puhan Patricija, Nemec 
Štefan és Seršen Jože mentorok segítségével, a három na-
pos tábor során számos tevékenységi programban vehettek 
részt. A pártosfalvi vadászegylet tagjaival közösen minden 
este vadászatra mentek és a természetben figyelték a vada-
kat, megismerkedtek solymászattal és ellátogattak Magyar-
szombatfára, a vadászati múzeumba is. 
Rituper Ludvik, a Pártosfalvi Vadászegylet és a Muravidéki 
Vadászegyletek Szövetségének elnöke, miközben a résztve-
vőknek átadta a részvételi igazolást, azt kívánta, hogy hasz-
nálják ki az iskolában és otthon is a megszerzett ismereteket, 
és továbbra is lássák meg a természet szépségeit. A kultúr-
műsorban a muravidéki vadászok énekkara és a muravidéki 
kürtösök szerepeltek. A tábor fiatal résztvevői a természet és 
a vadak témájában rajzkiállítást szerveztek. Ezzel egyidejűleg 
volt megtekinthető a muravidéki vadászegyletek tavalyi év-
ben elejtett vadjainak trófeáiból álló kiállítás is. A záró ünne-
pély befejezésekor ünnepélyesen felszelték a vadásztortát, a 
látogatókat pedig vadász bográcsgulyással kínálták. 
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Mladi udeleženci na desetem lovskem taboru v Prosenjakovcih./ 
A pártosfalvi tízedik vadásztábor fiatal résztvevői. 

Ob zaključku tabora so razrezali lovsko torto./
Táborzárásra vadásztorta is készült.
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Proščenje pri Bedeniki v Kančevcih
Lepo vreme  je privabilo številne vernike  
od blizu in daleč na slovesnost ob prazniku  
sv. Benedikta v Kančevce. 
Mašo je daroval župnik Marjan Potočnik iz Martjancev, br. 
Jurij Štravs, župnijski upravitelj, se je ob koncu maše zahvalil 
prisotnemu županu Alojzu Glavaču za vso finančno podporo 
župniji Kančevci, pevcem  mešanega PZ Društva paraplegi-
kov Pomurja in Prlekije, ki so pozneje  s svojim koncertom 
popestrili slovesnost bedeničkega proščenja, in tudi  vsem 
ostalim, ki so popestrili dogajanje. Pevski zbor se je pod vod-
stvom zborovodkinje Valerije Šömen predstavil z venčkom 
pesmi, katerih čustvena vsebina je toplo odmevala in po-
božala zbrane na tej slovesnosti. Tako zaključek proščenjske 
maše ni mogel biti lepši, bogatejši. Sledilo je druženje ob 
pecivu in marsikdo je srečal znanca od blizu in daleč ter 

V Prosenjakovcih spet poje 
klopotec 
Klopotec ni le tehnični pripomoček, ki iz vino-
gradov odganja ptice, ampak predstavlja simbol 
vinogradništva in zaščitni znak vinogradov. 
Z željo obuditi tradicijo in se prijetno družiti v pričakovanju 
novega pridelka je vinogradniška sekcija Kulturno turistič-
nega društva »Ady Endre« 
Prosenjakovci v soboto, 
29. julija, organizirala že 
tradicionalno prireditev, 
postavljanje klopotca. Po po-
delitvi priznanj z zadnjega oce-
njevanja vin, dvigu klopotca 
in skupinskem posnetku pod 
njim so se člani sekcije in ostali 
zbrani ob dobri jedači in pijači 
družili do poznih večernih ur.
Melita Gorza

Po proščenju je sledilo prijetno nedeljsko druženje.

Tradicionalno postavljanje klopotca v Prosenjakovcih./Hagyományos 
kelepelő állítás Pártosfalván.

Martin Berden (četrti z leve) je že 16. nesel klopotec. Pri postavitvi so mu 
pomagali člani društva in sovaščani.
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poklepetal z njim. Med ljudi se je pomešal tudi župan in 
z njimi pokramljal.  Tako je v prijetnem vzdušju minevalo 
nedeljsko dopoldne pri Bedeniki.
Cvetka Šavel Kerman

Pártosfalván újra kerepel a 
kelepelő 
A kelepelő nem csak technikai kellék, amely a 
szőlőből elűzi a madarakat, hanem a szőlészet 
jelképe és a szőlőskertek védjegye is egyben. 
A hagyományőrzés és az idei termésre történő kellemes 
közös várakozás fényében, a pártosfalvi Ady Endre Műve-

lődési Turisztikai Egyesület 
borászati szekciója július 29-
én, szombaton, megszervez-
te az immár hagyományos 
kelepelő állítást. A legutóbbi 
borminősítésen elnyert elis-
merések kiosztását és a cso-
portképkészítést követően a 
szekció tagjai finom ételek és 
italok mellett, a későesti órá-
kig folytatták a társalgást. 

Postavljenje klopotca v Dolini miru 
Vinogradniško-sadjarsko društvo Filovci je v 
začetku avgusta na Filovskem bregu v Dolini 
miru že 16. postavilo klopotec.
Ob tej priložnosti so pripravili kratek kulturni program, zbra-
ne pa sta pozdravila tudi prekmurska vinska kraljica Špela 
Casar in predsednik KS Filovci Andrej Baligač. Podelili so 
odličja za že opravljeno društveno ocenjevanje vin, pred-
sednik društva Alojz Berden pa je izrazil upanje, da bodo to 
lepo tradicijo nadaljevali tudi mlajši rodovi. 
Janja Adanič Vratarič
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movanju uvrščajo v kategorijo člani A. Mešane ekipe in po-
sledično več gasilk je pomemben faktor za manjše kraje, kjer 
se stara prebivalstvo. Predsednik je še posebej zadovoljen s 
stanjem pri mladincih, kjer se je letos tekmovanja udeležilo 
kar 8 skupin (lani le 1), ki so bile zelo dobro pripravljene. Po 
besedah Grofa ima pri tem tudi čedalje pomembnejšo vlogo 
vsakoletni gasilski tabor. Tako da nam za prihodnost gasilstva 
v naši občini ni treba skrbeti.

Janja Adanič Vratarič

Tekmovanje GZ Moravske Toplice 
v Kobilju
Redno vsakoletno tekmovanje gasilske zveze 
je letos bilo tekmovanje za Memorial Matevža 
Haceta in je potekalo 10. in 11. junija v Kobilju. 
Razlika od ostalih tekmovanj je v tem, da se 
gasilci pomerijo tudi v mokri vaji, tako da so 
tokrat preverili tako svoje znanje kot delovanje 
opreme in upravljanje z njo.

Prvi dan so se pomerili člani A, članice A, člani B in starejši ga-
silci. Pri članih A so zmagali Martjanci, ki so jim sledili Fokovci 
in Kančevci. Pri članicah A je prva bila ekipa Krnci, sledila 
jim je ekipa iz Moravskih Toplic in Kobilja. Pri članih B so bili 
prvi gasilci iz Moravskih Toplic, druga je bila ekipa iz Suhe-
ga Vrha. Pri starejših gasilcih je prvo mesto osvojilo Kobilje. 
V nedeljo so se pomerili pionirji in mladinci, ki so imeli tudi 
veliko podporo staršev. V mladinski konkurenci je tekmova-
lo 8, v pionirski pa 9 ekip. Pri pionirjih so bili prvi Mlajtinci, 
sledila sta jim Kobilje in Noršinci. Pri mladincih so bili prvi 
Sebeborci, sledili so jim Mlajtinci in Kobilje 2. 
Predsednik GZ Moravske Toplice Dušan Grof je bil s pripravo 
tekmovanja in s samim tekmovanjem zadovoljen. Ob tem je 
še povedal, da je bilo precej mešanih ekip, ki pa se pri tek-

Gasilci so na tekmovanju preverili tako svoje znanje kot opremo  
(foto: Geza Grabar).

Na srečanju se gasilci pomerijo tudi v zabavnih igrah.
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3. Srečanje pobratenih gasilskih društev 
V nedeljo, 25. junija, se je v Martjancih odvijalo 
3. tradicionalno srečanje pobratenih gasilskih 
društev PGD Martjanci, DVD Martijanec in DVD 
Glogovnica iz sosednje Hrvaške ter PGD Ptujska 
Gora.
Letošnjega srečanja se je udeležilo okrog 150 nastopajočih 
in precej domačih obiskovalcev. Z obiskom nas je počastil in 
nas nagovoril župan Občine Moravske Toplice Alojz Glavač, 
prisotni pa so bili tudi Dušan Grof, predsednik GZ Moravske 
Toplice, poveljnik GZ MT Štefan Cmor ter sektorski poveljnik 
Miran Cvetko.
Na srečanju udeleženci tekmujejo v športnih igrah in v 
kuhanju. Na igrišču v Martjancih so domačini pripravili 12 
športnih iger. Nekaj jih je bilo povezanih z gasilstvom, ne-
katere so bile »strogo« športno naravnane, ostale igre pa so 
bile bolj šaljive narave. Za nemoten potek športnih iger so 
poskrbeli sodniki, ki se jim ob tej priložnosti zahvaljujemo. 
Pri športnem delu druženja so se najbolj izkazali člani DVD 
Martijanec, drugo mesto so zasedli člani PGD Ptujska gora 
in tretje mesto člani PGD Martjanci. 
Vsako izmed društev je imelo tudi svojo ekipo kuharjev, ki 
so kuhali različne jedi. Po oceni štiričlanske komisije, ki je 
vse jedi poskusila, je domače društvo z bogračem zasedlo 1. 
mesto. S kuhanimi specialitetami so se nato okrepčali tekmo-

valci in vsi obiskovalci srečanja. Za popestritev dneva, dobro 
voljo in ples je poskrbel muzikant Dejan. Dan prijetnega dru-
ženja je hitro minil in poslovili smo se z željo, da se čim prej 
ponovno srečamo. Upamo, da se bo ta tradicija nadaljevala 
ter da se bo naše prijateljstvo in sodelovanje še nadgradilo, 
saj za gasilce in ljudi dobre volje ni nobenih ovir in meja. 

UO PGD Martjanci
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1. srečanje gasilcev dvojezičnega 
območja OMT
Konec julija je v Motvarjevcih potekalo 
1. srečanje gasilcev dvojezičnih vasi naše 
občine, pridružili pa so se jim tudi gasilci 
iz Gaberja, Kobilja, Magyarszombatfe ter 
Szentgyörgyvölgyja.

Srečanje se je začelo z raportom, ki sta mu sledili slovenska in 
madžarska himna. V tekmovalnem delu so se gasilci pomerili 
v trodelnem suhem napadu z motorno brizgalno in metu 
torbice v začrtanem krogu. Zmagovalni pokal so prejeli go-
stitelji. Poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Motvar-
jevci Robert Janko pa je 
povedal, da je namen sre-
čanja predvsem druženje 
gasilcev, ki je sledilo po 
tekmovalnem delu, saj se 
drugače vsi gasilci naše 
občine srečajo le enkrat 
letno na tekmovanju ga-
silske zveze. Tako upajo, 
da bo tovrstno srečanje 
postalo tradicionalno.

Janja Adanič Vratarič

Moravske Toplice Község 
kétnyelvű falvai tűzoltóinak 
találkozója
Július végén, Szentlászlón szervezték meg 
községünk nemzetiségileg vegyesen lakott 
települései tűzoltóinak 1. találkozóját, amelyen 
a gyertyánosi, kobiljei, magyarszombatfai és 
a szentgyörgyvölgyi tűzoltók is csatlakoztak 
hozzájuk. 
A találkozó tűzoltóraporttal kezdődött, majd a szlovén és a 
magyar himnusszal folytatódott. A versenyrészben a tűzol-
tók motorfecskendős, hármas száraz tagozódásban és tás-

kadobásban mérték össze tudá-
sukat és ügyességüket. A győztes 
serleget a vendéglátók nyerték 
el. Janko Robert, a szentlászlói 
önkéntes tűzoltó egyesület pa-
rancsnoka elmondta: a találkozó 
célja elsősorban a versenyrészt 
követő társalgás volt, hiszen a 
község tűzoltói amúgy évente 
csak egyszer, a tűzoltószövetség 
versenye alkalmából találkoznak. 
Reményét fejezte ki, hogy a talál-
kozóval hagyományt teremtenek. 

Utrip občank in občanov

Zbrani gasilci./Az összegyűlt tűzoltók.

Komisijo ocenjevalcev so ob Novaku (na sredini) sestavljali še (od leve) 
Vlado Smodiš, Marjan Marič, Peter Pertoci in Štefan Železen.

V Ivanovcih ocenjevali 
prekmurske špricerje
Društvo vinogradnikov Goričko je v 
sodelovanju s kmetijsko svetovalno službo KGZ 
Murska Sobota v prostorih Vinogradniškega 
centra Goričko v Ivanovcih na prvi poletni dan 
opravilo 8. ocenjevanje prekmurskih špricerjev. 

Kot je povedal Ernest Novak, predsednik 5-članske ocenje-
valne komisije, so lahko na ocenjevanju sodelovali vsi lokali 
z območja Prekmurja, pa tudi širše, ki točijo vino iz vinoro-
dnega okoliša Prekmurje.  
Komisija ocenjevalcev je letos ocenila vino 36 vinarjev, ki z 
vinom na levem bregu Mure zalagajo 87 gostinskih lokalov. 
Po prvem ocenjevanju se je deset najbolje ocenjenih vzor-
cev špricerjev ponovno rangiralo in določilo zmagovalca, ki 
je dobil naziv PREKMURSKI ŠPRICER 2017. V primeru, da je 
iz posamezne občine sodelovalo vsaj pet različnih vinarjev, 
so razglasili tudi zmagovalce po občinah. 
Za najboljši špricer  je bil ocenjen tisti, ki je bil z mineral-
no vodo mešan z vinom na Izletniški kmetiji Kozelinovi iz 
Gerlincev, last družinske kmetije Antona Gomboca. Iz naše 

občine sta  se na skupno 4. do 5. mesto uvrstila špricerja, ki 
ju točijo v Baru Biser iz Moravskih Toplic (Branko Gomboc, 
s. p.) in Okrepčevalnica Viktorija iz Filovcev (Milan Varga, s. 
p.), ki sta s tem postala tudi zmagovalca naše občine. 
       Geza Grabar
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Sepovi iz Moravskih goric gostili 
člane gibanja Vera in luč  
V Domu duhovnosti v Kančevcih je potekal 
duhovno-počitniški teden članov duhovnega 
gibanja Vera in luč, katerega srce so osebe z 
motnjami v duševnem in telesnem razvoju. 

Člani gibanja Vera in luč so se skupaj z bratom kapucinom 
Primožem Kovačem 1. avgusta v popoldanskih urah odpravili 
k družini Marte in Jožeta Sepa v Moravske gorice, kjer so jih 
sprejeli z odprtimi rokami. Letos namreč mineva 15 let, odkar 
družina Sep osebe s posebnimi potrebami brezplačno pogo-
sti. Jože Sep je za vse udeležence naredil več vrst domačega 
sladoleda. Sladoled jim je ob vročem večeru dobro teknil in 
vsi so bili nad postrežbo domačih dobrot in sokov navdušeni 

Bili smo na Koroškem
Turistično društvo Martin Martjanci je 17. junija 
izvedlo ekskurzijo v okviru Programa dejavnosti 
za leto 2017. 
Udeleženci smo si ogledali Festival srednjeveških skupin v Slo-
venj Gradcu ter nekaj drugih znamenitosti tega dela Koroške. 
Posebej smo bili navdušeni nad gostoljubnostjo našega roja-
ka, ki nam je prikazal posebnosti njegovega sedanjega kraja 
bivanja. Tako smo si lahko ogledali ročne mojstrovine znane 
družine Perger v njihovi čudoviti Galeriji. Prav tako je bilo enkra-
tno doživetje ob pogledu na mesto in okolico z bližnjega hriba 
kot tudi prisrčen sprejem v Šmiklavžu, kjer smo se okrepčali v 
kmečkem turizmu Na hribčku. Polni lepih vtisov in doživetij 
smo se vračali v naš kraj. Škoda je le, da več naših članov in 
vaščanov ni bilo deležnih teh čudovitih doživetij na Koroškem, 
ki smo jih skrbno pripravili v našem turističnem društvu.
Irena Nemeš, predsednica TD Martin Martjanci

Utrip občank in občanov

Člani gibanja Vera in luč so se udeležili večera pri družini Sep v 
Moravskih goricah.

Ponosni smo, da je član našega društva tudi novi evropski mladinski 
prvak v letenju z F1A modeli, Martin Bencik (tretji z desne).

Irena med svojimi punčkami iz porcelana.

ter veseli, da jih družina že tradicionalno v času počitniškega 
tedna za en večer sprejme pod svoje varstvo. 
Jože Žerdin 

Irenine punčke iz porcelana
Irena Janža, ki živi v Tešanovcih, se lahko pohvali 
s prav posebno zbirko – punčkami iz porcelana.

Pred 24 leti je od moža in sina v dar dobila prvo punčko iz 
porcelana. In takrat sta jih z možem začela zbirati. V zbirki so 
tudi punčke, ki so stare 80, 90 let ter so zelo redke in zato 
dragocene. Prihajajo iz Francije, Švice, Avstrije, največ pa jih 
je iz Nemčije, kjer sta živela 43 let. Leta 2012 sta se vrnila v 
Slovenijo in od takrat Irena svoje zbirke, razen za punčko, ki jo 
ji je podaril nečak, ni povečala. Ko jo vprašam, kaj ji punčke po-
menijo, pove: »Nikoli nisem sama. To je za dušo. Za nekoga to 
ni nič vredno, zame in za mojega moža pa so neprecenljive.«
Janja Adanič Vratarič
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Predstavitev rezultatov projekta 
»Zvitorepec« 
Zavod Razvoj Maribor - razvoj podjetniških idej 
invalidov in Turistično društvo Martin Martjanci  
sta vse od lanskega septembra sodelovala v 
projektu Zvitorepec.

Projekt je s svojo nepridobitno dejavnostjo bil namenjen 
skrbi za socialno vključenost invalidnih oseb. Sodelovanje 
v projektu, ki sta ga sofinancirala Ministrstvo za kulturo in 
Evropski socialni sklad, pa se je zaključilo z letošnjim avgu-
stom. Zato so bili 22. in 23. junija v Martjancih na dvodnevni 
prireditvi predstavljeni vsi rezultati projekta, ki se je odvijal v 
Mariboru in Martjancih.

V Vaškem domu Martjanci so v času od 9.30 ure do 19.00 
ure bile odigrane tri premiere lutkovnih predstav: Modri 
kralj Inus, Sadno-zelenjavni raj  in Časovni stroj. V sklopu ce-
lodnevnega dogajanja je v prostorih I. nadstropja Vaškega 
doma bila odprta razstava vsega, kar je nastalo v petih sklo-
pih delavnic udeležencev projekta v Mariboru in Martjancih. 
Razstavo je odprl podžupan Občine Moravske Toplice Dušan 
Grof. »Možnosti in priložnosti zaposlovanja invalidov v kulturi 
tudi z možnostjo zaposlovanja na zaščitenih delovnih mes-
tih« je bila tema enourne okrogle mize, katere moderator 
je bil Anton Petelinšek. V odmorih med predstavami so bile 
organizirane tudi zanimive delavnice za otroke, TD Martin pa 
je poskrbelo za pogostitev udeležencev prireditve. Nasled-
njega dne se je dogajanje prestavilo na Športno rekreacijski 
center Martjanci, kjer so v času od 9.30 do 19.00 ure bile 
izvedene vse tri ponovitve premiernih lutkovnih predstav 
s promocijo dela in rezultatov projektnega dela na raznih 
delavnicah ter zabavnimi igrami za vse generacije. Dogaja-
nje v Martjancih je zaključila gostujoča lutkovna predstava 
DEBELA REPA Lutkovne skupine BOBEK. 
Mini festival je bil priprava na bodoči Zvitorepčev festival 
v naši občini. Dvodnevni program je bil pester in deloven, 
namenjen vsem generacijam obiskovalcev. Zahvaljujemo 
se vsem, ki so kakorkoli pripomogli k uspešni izvedbi in 
predstavitvi rezultatov projekta Zvitorepec v Martjancih, saj 
s tem sledimo in stremimo k višjim ciljem, da s prireditev 
lahko odnesemo tudi bogastvo v duši in zavedanje, da smo 
storili nekaj dobrega za sočloveka.
Irena Nemeš, predsednica TD Martin Martjanci
                                                                                                   

Utrip občank in občanov

Ob zaključku projekta »Zvitorepec« so v Martjancih pripravili mini festival. 

Uradno okronana  
11. Prekmurska vinska kraljica 
Špela Casar iz Filovcev, ki je bila 13. maja 
imenovana za prekmursko vinsko kraljico, 
uradno okronana 29. julija v Dobrovniku na 
Prazniku vina in perecev.

Laskav naziv je prejela od zdaj že bivše vinske kraljice Ta-
mare Casar. Ta je svoje poslanstvo zaključila polna čustev 
in spominov ter z vzpodbudnimi besedami predala prestol 
naslednici. Ceremonial kronanja sta opravila Jože Tratnjek, 
predsednik Društva Gaj - vinogradniško turističnega društva 
Filovci, in podžupan Občine Moravske Toplice Dušan Grof, 
oba sta novo kraljico z vzpodbudo poslala na to pot. Krona-
nju so prisostvovali tudi slovenski vitezi vina in en madžarski.
Kot prekmurska vinska kraljica bo Špela zastopala združe-
nje dvanajstih prekmurskih vinogradniških društev. Njena 
osnovna naloga bo promocija prekmurskih vin, vinograd-
nikov in prekmurskega turizma v slovenskem prostoru in 
tudi širše. Kot zavedna Prekmurka Špela poudarja, da bo 
ostala zvesta prekmurščini in svoje poslanstvo vodila po 

prekmursko. Vino, ki si ga je izbrala za svoj mandat, kot se 
tudi za vinsko kraljico spodobi, pa je domača Gajska kapljica 
iz filovskega Gaja.

Mojca Ivanič

Nova vinska kraljica je bila uradno okronana na Prazniku vina in 
perecev.
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Obnova fasade na Vaško-gasilskem domu Bogojina

Izlet in bogračijada na 
Madžarskem
V soboto, 8. julija, je KTD Ady Endre 
Prosenjakovci organiziralo izlet na Madžarsko 
v mesto Kőszeg.
Ogledali smo si maketo mesta, dve cerkvi in muzej. Ker v dru-
štvu deluje tudi vinogradniška sekcija, smo obiskali zelo zna-
nega vinarja, kjer je potekala pokušnja petih vrst vin. Istega dne 
je v vasi Magyarszombatfa na 
Madžarskem potekala bogra-
čijada, ki so se je udeležile tudi 
naše kuharice Simona, Suzana 
in Mojca. Dan smo zaključili z 
večerjo v restavraciji Ginti, 
kjer so se nam pridružile tudi 
kuharice bograča. Ob tem se 
zahvaljujem gospodu Bódis 
Tamásu, ki je pripomogel k 
izvedbi izleta na Madžarsko. 
In kar je najbolj pomembno 
– imeli smo se lepo!

Jožefa Vöröš,  
predsednica KTD Ady Endre

Utrip občank in občanov

Nova podoba vaško-gasilskega doma v Bogojini.

Na potepanju v Kőszegu./Kőszegi városnézésen 
(foto: Bernarda Koroša Pantović).

Krajevna skupnost Bogojina je v juniju izvedla 
obnovo fasade na Vaško-gasilskem domu 
Bogojina. 

Vaško-gasilski dom v Bogojini zajema prostore kulturne dvo-
rane, pošte, trgovine, prostore PGD, Telekoma, pisarne KS in 
sejno sobo za sestanke in različna srečanja. Ideja o potrebni 
obnovi fasade je znotraj KS bila načrtovana že dve leti, vendar 
se je zmeraj vse ustavilo pri finančnih sredstvih. V začetku leta 
smo prišli na idejo, da bi objekt obnovili s pomočjo prostovolj-
nega dela krajanov Bogojine. V tem primeru bi imeli stroške 
samo z nabavo potrošnega materiala za sanacijo stavbe. Idejo 
smo potrdili, saj nam je član KS Stanislav Raj, ki je upokojeni 
zidarski mojster, zagotovil, da bo pri tej investiciji sodeloval kot 
vodja in izvajalec obnovitvenih del. Obnova je trajala 3 tedne 
in znotraj tega obdobja nam je pomagalo čez 20 krajanov, ki 
smo jih časovno razporedili glede na potrebno pomoč. Dosti 
časa pa smo pri obnovi pomagali tudi člani KS. Sama investi-
cija je tako zajela obnovo fasade na celotnem objektu, po-
pravilo dela ostrešja, kjer je zamakalo, in popravilo določenih 
kritičnih predelov (okna, žlebovi). Z obnovo objekta smo tako 
zagotovili manjše stroške investicijskega vzdrževanja, ohranili 
smo vrednost nepremičnine in dosegli urejen izgled nepre-
mičnine in s tem večjo turistično privlačnost kraja.

Zahvaljujem se vsem krajanom, ki so s prostovoljnim delom 
priskočili na pomoč, in članom KS, predvsem pa Stanislavu 
Raju, ki je v to investicijo vložil največ časa in energije. Nena-
zadnje je bila to največja investicija, tako po obsegu, kot po 
stroških, v zadnjih petih letih. In ja, dokazali smo,  da lahko, 
če vložimo svoj čas oz. prostovoljno delo in znanje, skupaj 
naredimo marsikaj za naš kraj.

Igor Camplin, KS Bogojina

Kirándulás és bográcsozás 
Magyarországon
A pártosfalvi Ady Endre Művelődési és Turisztikai 
Egyesület július 8-án kirándulást szervezett 
Magyarországra, Kőszeg városába. 
Megtekintettük a város makettjét, két templomát és a 
múzeumot. Mivel az egyesületben borászati szekció is 
működik, ellátogattunk egy neves borászatba, ahol ötfajta 

bort kóstoltunk meg. Ugyan-
aznap Magyarszombatfán 
bográcsgulyásfőző verseny 
zajlott, amelyen szakácsnő-
ink, Simona, Suzana és Mojca 
is részt vettek. A napot a Ginti 
étteremben zártuk, ahol a va-
csoránál a bográcsgulyásfőző 
verseny szakácsnői is csatla-
koztak hozzánk. Köszönetet 
mondunk Bódis Tamás úrnak, 
aki sokat segített a magyaror-
szági kirándulásunk megszer-
vezésében. És ami a legfon-
tosabb: nagyon jól éreztük 
magunkat!
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Spomini na nekoč v besedi in 
ustvarjanju danes
Ob letošnjih 28. Košičevih dnevih, ki bodo 
potekali od 15. do 17. septembra in so 
posvečeni zapuščini arhitekta Jožeta Plečnika, 
ter ob Plečnikovem letu obujamo spomine 
na okoliščine, povezane z gradnjo bogojinske 
cerkve. 

Jože Benkovič velja za enega najbolj vitalnih 90-letnikov da-
leč naokrog. Tudi njegovi spomini na gradnjo bogojinske 
cerkve so še kako živi. O tem pove: »Takrat sem imel približno 
7 let in se najbolje spomnim nizkoraslega in malenkost čo-
katega, a dobrosrčnega župnika Jožeta Baše. Veliko pa sem 
kasneje slišal o njegovih povezavah s Plečnikom, seveda po 
govoricah drugih. Zelo se mi je vtisnilo tudi v spomin, da je 
Plečnik za Bašo izjavil, da kadi najslabše cigarete in tobak.« 
Jože je pet let svojega življenja preživel v Franciji, se ukvar-
jal s kmetijstvom, lovstvom, bil tudi organizator streljanja z 
možnarji za veliko noč. 
Povprašamo ga tudi o Amerikanskem križu, okoli katere-
ga še vedno niso znana vsa dejstva. »Amerikanski križ so 
dali zgraditi naši domačini, ki so se po prvi svetovni vojni 
zatekli v Ameriko. Zdomci so zbrali sredstva ter jih posla-
li domov, vendar ne vemo točno, če so prihranke pošilja-
li na župnišče ali kam drugam. Ne ve se, kdo je v Ameriki 
to zbiranje sredstev točno organiziral in ne vemo niti, kdo 

je doma organiziral, da ta križ stoji ravno pred Bogojino.« 
 Amerikanski križ in druga križna znamenja pa so že od nek-
daj navdihovala Štefana Puhana iz Bogojine, rojenega leta 
1945. Vseh 11 križnih znamenj iz župnije Bogojina ja namreč 
sam lastnoročno obnovil. V dolgih zimskih večerih pa kasne-
je tudi izdelal njihove makete oziroma miniature. Štefan je 
sicer za lastno veselje v osebni zbirki izdelal že veliko figuric 
jaslic, maketo selanske romanske rotunde in zvonika ob njej 
ter pročelje Plečnikove cerkve. 

Janja Bürmen

Utrip občank in občanov

Vojaški džipi skozi Prosenjakovce 
V nedeljo, 6. avgusta, so v Prosenjakovcih bili 
na obisku člani Jeep kluba »Veteran« iz Murske 
Sobote. 

Člani kluba so se pripeljali s starodobnimi vojaškimi vozili. 
Najprej so se ustavili na Madžarskem v obmejni lončarski 
vasi Magyarszombatfa, nato pa jih je pot vodila skozi Pro-
senjakovce, kjer so se ustavili 
pri postojanki vinogradniške 
sekcije KTD Ady Endre. Ob 
prijetnem klepetu in kozarčku 
vina smo vsi, ki smo jih priča-
kali, lahko občudovali stara, a 
zelo ohranjena vojaška vozi-
la, ki so bila prava paša za oči. 
Pred odhodom se je predse-
dnik vinogradniške sekcije La-
dislav Vöröš zahvalil za obisk 
ter jim zaželel varno vožnjo 
še naprej.
Bernarda Koroša Pantović

Katonai terepjárók Pártosfalván
Augusztus 6-án, vasárnap, Pártosfalvára 
látogattak a muraszombati Veterán Jeep klub 
tagjai. 

A klubtagok oldtimer katonai terepjárókkal érkeztek. Először 
Magyarszombatfán, a szomszédos magyarországi fazekas 
faluban álltak meg, majd Pártosfalvára folytatták útjukat, ahol 

az Ady Endre Művelődési és 
Turisztikai Egyesület borásza-
ti szekciójának állomáshelyén 
tartottak pihenőt. Az egybe-
gyűltek kellemes társalgás 
és egy pohár bor mellett 
csodáltuk meg a régi, de jól 
megőrzött katonai járgányo-
kat. Indulás előtt Vöröš Ladis-
lav, a borászati szekció elnöke 
köszönte meg a látogatást, és 
további jó utat kívánt a lelkes 
csapatnak.  

Vojaški džipi v Prosenjakovcih (foto: Izidor Koroša)./
Katonai terepjárók Pártosfalván.

Jožef Benkovič in Štefan Puhan pred Amerikanskim križem v Bogojini.
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»Mladi gasilec Rogla 2017« 
Gasilska zveza Moravske Toplice je tudi letos 
v času počitnic izvedla Tabor Mladi gasilec. 
Tokrat so mladi gasilci preživeli  pet prijetnih in 
koristnih dni na Rogli. 
Udeležilo se ga je 52 mladih gasilcev iz Občine Moravske To-
plice in Občine Kobilje v starosti od 9 do 13 let, za katere je 
skrbelo 8 mentorjev. Prve aktivnosti so se izvajale že v društvih. 
Mladi so s pomočjo mentorjev pripravili lastno predstavitev 
in predstavitev društva, izdelali plakat ter pripravili program 
za skupni večer. 
Cilji tabora so bili: spoznati se z osnovnimi dejavnostmi ga-
silstva, udeležiti se male gasilske šole, pridobiti preventivno 
gasilsko značko in ob tem aktivno preživeti poletni čas v družbi 
z vrstniki. Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi. Vsi mladi so končali 
malo gasilsko šolo ter uspešno izpolnili teste za pridobitev bro-
naste, srebrne ali zlate preventivne gasilske značke. 
Ob gasilskih aktivnostih je ostalo dovolj časa za sprostitev in 
zabavo. Tako so izvedli dva pohoda. Na enem od njih so se 
povzpeli na razgledni stolp. Zelo zanimiv pohod je bil tisti s po-
stankom na Koči ob Pesku, kjer so se seznanili s konji Lipicanci. 
Kopali so se v hotelskem bazenu in izvedli izlet v Zreče, kjer so 
imeli kosilo in se kopali v Termah Zreče. Spoznali so osnove 
prostega plezanja na plezalni steni in izvedli tekmovanje v 
malem nogometu. Čas po večerji je bil namenjen predvsem 
sprostitvi in druženju. Imeli so spoznavni večer, zabavni večer 
ter en večer preživeli v diskoteki. Za konec jih je čakalo še po-
sebno doživetje in sicer vožnja na adrenalinskem sankališču 
Zlodejevo. 

Ko so se vrnili v Moravske Toplice, so staršem in sorodnikom, 
ki so jih pričakali, pokazali, kako se postaviti v vrsto ter gasilsko 
pozdraviti. Preden so stekli staršem v objem, so bila podeljena 
še potrdila o osvojenih preventivnih gasilskih značkah. GZ M. 
Toplice je za vse udeležence zagotovila majice.
V vodstvu GZ M. Toplice smo zelo zadovoljni, saj je interesa 
za udeležbo na taboru vedno več (leta 2015 je bilo 36 ude-
ležencev, lani 48). Pri tem gre velika zahvala  vodstvu tabora 
in mentorjem, ki prevzamejo odgovornost in zelo kvalitetno 
izvedejo tabor. To opravijo popolnoma prostovoljno, brez 
vsakega nadomestila in porabijo tudi nekaj dni svojega do-
pusta. Kot ugotavljamo, je danes to postala že prava redkost. 

Dušan Grof

Utrip občank in občanov

Ob gasilskih aktivnostih so se mladi tudi sproščali in zabavali. 

Tudi Selo iz naše občine se je predstavilo na tradicionalnem srečanju. 

21. srečanje vasi Selo-Sela-Sele
Da čas zelo hitro teče, smo ugotavljali na našem, 
zdaj že tradicionalnem 21. srečanju vasi, ki sta ga 
letos organizirali skupaj dve vasi iz občine Miren-
Kostanjevica in sicer Opatje selo in Sela na Krasu.

Zdaj že tradicionalnega srečanja vasi se je letos udeležilo 26 
vasi, na samem srečanju v Opatjem selu pa se nas je zbralo 
več kot 850 udeležencev. V Opatjem selu smo se sicer že 
srečali leta 1998, letos pa so se organizaciji pridružili tudi iz 
vasi Sela na Krasu. V zgodovini naših srečanj je to drugič, da 
sta srečanje organizirali dve vasi skupaj. Na srečanje smo se 
odpravili zgodaj zjutraj s polnim avtobusom, saj je od našega 
Sela do Opatjega sela več kot 300 km.
Po prisrčnem sprejemu, predstavitvi vasi udeleženk in izme-
njavi simboličnih daril je sledil še kratek kulturni program. 
Domačini so nam pripravili tudi njihovo tradicionalno jed 
joto s klobaso. Sledilo je prijetno druženje s starimi in novimi 
prijatelji iz istoimenskih vasi in ogledi zanimivosti v okolici. 
Večina se nas je odpeljala še v Sela na Krasu, kjer smo bili 
prav tako deležni prisrčnega sprejema, iz vasi pa se odpira 
tudi lep pogled na morje in Tržaški zaliv. Kot vsaka lepa stvar 
je tudi to srečanje prehitro minilo in domov smo se odpravili 
z mislijo, da se drugo leto spet srečamo v Selu pri Moravčah.

Janez Škalič



|   Lipnica 15228

70 let Lovske družine 
Prosenjakovci
Prvo avgustovsko nedeljo so člani Lovske 
družine Prosenjakovci z enoletnim zamikom 
proslavili 70-letnico neprekinjenega delovanja. 
Društvo je bilo namreč ustanovljeno avgusta 
1946, vsa ta leta pa vzorno opravljalo svojo 
zaščitno in naravovarstveno funkcijo na blizu 
5.300 hektarjih lovnih površin. Slovesnosti 
v prijetnem zavetju mogočnih dreves so 
se udeležili tudi številni gostje, med njimi 
predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado 
Bradač in podžupan Občine Moravske Toplice 
Štefan Kodila. 

IZ ZGODOVINE DRUŠTVA
Iz bogatega zbornika, ki ga je društvo izdalo ob tej priložnos-
ti, izvemo tudi podatek, da je lovstvo v tem kraju obstajalo 
že pred drugo svetovno vojno v obliki lastnega lovišča grofa 
Matzenauerja, v Prekmursko lovsko društvo, ustanovljeno 
leta 1936, pa je bilo včlanjenih devet lovcev z 
območja sedanje LD Prosenjakovci. Ko je bil po 
koncu druge svetovne vojne izdan začasni zakon 
o lovu, so se lovska društva ustanavljala na novo. 
Leta 1963 sta se LD Fokovci in LD Prosenjakovci 
združili v enotno družino LD Prosenjakovci. Leta 
1981 so stekle priprave na gradnjo lovske koče 
(zgrajena 1985), v letu 1996 je dobila še nadstre-
šek, tega leta pa so se odločili za gradnjo hladilni-
ce. Leta 2003 posodobljena hladilnica je bila leta 
2011 vpisana v evidenco registriranih obratov za 
živila živalskega izvora.
Zbornik naniza dolgo vrsto podatkov o članstvu 
(v registru je vpisanih 130 članov, danes jih je ak-
tivnih 52), izobraževanju ter družabnih srečanjih 

ob domu. Nadalje beremo podatke o lovišču in divjadi, o 
škodi, ki jo društvo poravnava lastnikom kmetijskih zemljišč 
(v 10 letih 163.714 evrov, samo v letu 2016 pa 21.180 evrov), 
predstavi še prizadevanja in uspehe na področjih kinologije, 
športnega strelstva in lovnega turizma, analizira pa tudi de-
javnost lovskega tabora za osnovnošolce. Pred dragocenimi 
statističnimi podatki o članstvu in odlikovanjih se skušajo 
člani ozreti še v prihodnost.

TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE
»Ob nastanku LD Prosenjakovci smo dobili lovišče v zakup, 
pozneje v upravljanje, nato smo bili odgovorni za gojenje 
divjadi, danes pa je naša naloga trajnostno gospodarjenje,« 
je številno občinstvo nagovoril predsednik LD Prosenjakovci 
in predsednik Zveze lovskih družin Prekmurja Ludvik Rituper. 
»Naši predhodniki so za lovišče in divjad skrbeli tako priza-
devno kot za svojo družino. Trudili se bomo, da bo delovanje 
LD Prosenjakovci tudi v prihodnje tako skrbno,« je zaključil 
predsednik. Spontani aplavz prisotnih pa požel ob misli: »Vsi 
nas vidijo, ko smo v gostilni, nihče pa ne takrat, ko v blatu 
vlačimo divjad ali jo hranimo v snegu in mrazu na komaj 
dostopnih hraniščih.«

ZASLUŽENA PRIZNANJA
Predsednika lovske družine in Lovske zveze Slovenije sta 
najzaslužnejšim članom podelila lovska odlikovanja.  Znak 
za lovske zasluge so prejeli Zdravko Kovač, Samo Lovrenčec, 
Ludvig Malačič, Ludvik Novak in Matija Pivar, zlati znak za lo-
vske zasluge so prejeli Jože Balajc, Peter Horvat, Rudi Kolarič, 
Ludvik Malačič, Štefan Malačič, Davorin Novak, Borut Radišič, 
Dejan Rituper in Tomaž Topolovec, red za lovske zasluge II. 
stopnje je prejel Ludvik Berden.

Kinološka odlikovanja  so prejeli: srebrni znak za kinološke 
zasluge Ludvik Novak,  zlati znak za kinološke zasluge so pre-
jeli Jožef Korunič, Ernest Kovač, Tomaž Topolovec, Štefan Vlaj 
in Jože Šafarič je prejel red za kinološke zasluge I. stopnje. 

Podelili so še 18 spominskih plaket LD Prosenjakovci. 
Ludvik Sočič

Utrip občank in občanov

Zbranim je zapela Lea Sapač iz Pordašincev./
Sapač Lea Kisfaluból dallal köszöntötte a vadászokat.

Prapore in slavljence je spremljal učitelj tolkal Tomi Došen iz Ivanjševcev./  
A zászlókat és az ünnepelteket Došen Tomi Ivanjševciről ütőhangszereken kísérte.
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70 éves a Pártosfalvi 
Vadászegylet
Augusztus első vasárnapján, a pártosfalvi 
vadászegylet tagjai – ugyan egyéves késéssel 
– megünnepelték a vadásztársaság folyamatos 
működésének 70. évfordulóját. Az egyesület 
ugyanis 1946 augusztusában alakult meg, és 
az elmúlt években példásan végezte a mintegy 
5300 hektárnyi vadászterületen a vad- és 
környezetvédelmi tevékenységét. A lombos 
fák alatti kellemes árnyékban szervezett 
ünnepségen számos vendég, köztük mag. 
Bradač Lado, a Szlovén Vadászszövetség elnöke, 
és Kodila Štefan, Moravske Toplice Község 
alpolgármestere is részt vett. 

AZ EGYESÜLET TÖRTÉNETÉBŐL
Az évforduló alkalmából készített gazdag kiadványból 
megtudjuk, hogy a térségben már a második világháború 
előtt is szervezetten vadásztak, éspedig Matzenauer gróf 
vadászterületén, míg az 1936-ban megalapított Muravidéki 
Vadászegylethez a mai pártosfalvi vadászegylet területéről 
kilenc vadász csatlakozott. A második világháborút követő-
en, amikor megjelent az ideiglenes vadászati törvény, a va-
dászegyletek is újraalakultak. 1963-ban a fokovci és a pártos-
falvi vadászegylet közös, Pártosfalvi Vadászegyletbe társult. 
1981-ben kezdődtek a vadászotthon építésével kapcsolatos 
előkészületek (1985-ben készült el), 1996-ban épült hozzá 
a fedett beálló, ugyanabban az évben döntöttek a hűtőház 
építése mellett. A 2003-ban korszerűsített hűtőház 2011-től 
az állati eredetű élelmiszereket kez-
elő üzemek nyilvántartásába került. 
A kiadvány számos adatot közöl a 
tagságról (a nyilvántartásban 130 
név szerepel, ebből 52 ma is aktív 
tag), a képzésekről és a vadászott-
honban szervezett találkozókról, 
továbbá a vadászterületről és a 
vadállományról és a gazdáknak 
okozott vadkár megtérítéséről (10 év 
alatt 163.714 euró, és csak a 2016-
os évben 21.180 euró). Bemutatja 
továbbá a vadászkutyaképzésben 
elért eredményeket és törekvése-
ket, a sportlövészetet és a vadászati 
turizmust, valamint bemutatja az 
általános iskolásoknak szervezett 
vadásztáborokat. A tagsággal és a 
kitűntetésekkel kapcsolatos értékes 
statisztikai adatok mellett a tagok a 
jövőbe is tekintenek. 

FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS
„A Pártosfalvi Vadászegylet megalakulásakor a vadászte-
rületet bérbe, később gondozásba, illetve üzemeltetésbe 
kaptuk, később mi feleltünk a vadállomány fejlődéséért, nap-
jainkban pedig a fenntartható gazdálkodás a cél” – mondta 
az egybegyűlteknek Rituper Ludvik, a Pártosfalvi Vadászegy-
let és a Muravidéki Vadászegyletek Szövetségének elnöke. 
„Elődeink olyan gondossággal óvták a vadászterületet és a 
vadállományt, mint saját családjukat. Megteszünk mindent 
annak érdekében, hogy a Pártosfalvi Vadászegylet műkö-
dése a jövőben is ilyen maradjon” – zárta gondolatait az el-
nök, majd a jelenlévők lelkes tapsa mellett hozzátette: „Ha 
a vendéglőben vagyunk, azt mindenki észreveszi, de csak 
kevesen látják, amikor a sárban mentjük a vadat vagy télen, 
hóban-fagyban, nehezen hozzáférhető helyekre szállítjuk 
nekik a takarmányt.”

MEGÉRDEMELT ELISMERÉSEK
A vadászegylet és a Szlovén Vadászszövetség elnöke kitűn-
tetésben részesítette a legérdemesebb tagokat. Vadászér-
demrendet vehetett át Kovač Zdravko, Lovrenčec Samo, 
Malačič Ludvig, Novak Ludvik in Pivar Matija, arany vadá-
szérdemrendben részesült Balajc Jože, Horvat Peter, Kolarič 
Rudi, Malačič Ludvik, Malačič Štefan, Novak Davorin, Radišič 
Borut, Rituper Dejan és Topolovec Tomaž, II. fokú vadászér-
demrendet kapott Berden Ludvik.

Kinológiai kitűntetésben a következő tagok részesültek: 
ezüst elismerést Novak Ludvik, arany elismerést Jožef Koru-
nič, Ernest Kovač, Tomaž Topolovec és Štefan Vlaj, míg Jože 
Šafarič I. fokú kinológiai érdemrendet kapott. 

Kiosztották továbbá a Pártosfalvi Vadászegylet 18 emlék-
plakettjét is. 

Utrip občank in občanov

Predsednika LZS in LD Ludviku Berdenu izročata odlikovanje./ 
A Szlovén Vadászszövetség és a vadászegylet elnöke átadja a kitűntetést Berden Ludviknak. 
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Društvo upokojencev Moravske  
Toplice
POROČAMO
Vrtno kegljišče v Noršincih. V noršinskem športnem par-
ku je društvo skupaj s KS Noršinci postavilo vrtno (rusko) 
kegljišče. Kegljišče je namenjeno vsem članom društva in 
občanom. Sredini dopoldnevi (začetek ob 10. uri) bodo na-
menjeni treningu kandidatov za društveno ekipo, ki se bo 
v prihodnje udeleževala regijskih tekmovanj upokojenskih 
društev v tem, zadnje čase izjemno popularnem športu.

Srečanje v Prosenjakovcih. Niz društvenih družabnih pri-
reditev nadaljujemo s tradicionalnim srečanje na prizorišču 
ob domu Lovske družine Prosenjakovci. Prisotne bodo tokrat 
zabavali mladi člani narodno-zabavne skupine Aktual.

Novi člani. Upokojence in njihove svojce vabimo da se včla-
nijo v društvo, prispevajo svoje zamisli za delo društva. Pridi-
te s svežimi idejami, novimi predlogi, svojim programom …

Utrinki iz naše dediščine  
V tokratni številki objavljamo fotografijo trnáca 
nekdanje gostilne v Martjancih. 

Tudi vas vabimo, da nam na elektronski naslov uredništva 
(lipnica.casopis@gmail.com) ali na naslov občine pošljete 
fotografijo starejše stavbe, domačih opravil, starejšo prek-
mursko besedo in razlago zanjo ... Tako bomo skupaj ohranili 
dediščino naših prednikov. 

PriPOROČAMO
Izlet v slovensko Porabje. Člane DU MT vabimo, da 
se udeležijo septembrskega izleta v Porabje (7. 9. 2017). 
Ogledali si bomo tretjo največjo baročno cerkev na 
Madžarskem v Monoštru (Wikipedija in drugi viri), zgraje-
no v letih 1748-1764. Cerkvena kupola je poslikana z motivi 
monoštrske bitke. Kdaj je že bila monoštrska bitka? Kdo se je 
bojeval? In kdo zmagal? Vse to in še marsikaj boste izvedeli. 
Ogledali si bomo spominski sobi dveh duhovnih velikanov 
našega rodu, Janoša Kuharja in dr. Avgusta Pavla, veliko iz-
vedeli o zgodovini in sedanjosti pokrajine ter našli tudi čas 
za obisk ogromne monoštrske tržnice.  

Vstopnice za Vivat. Zaradi velikega zanimanja smo nabavili 
dodatne vstopnice za kopanje v bazenih hotela Vivat. Po 
enaki – subvencionirani – ceni jih je nekaj še na voljo pri 
blagajničarki društva Marti (070 262 843).

Ludvik Sočič, predsednik DU Moravske Toplice

Utrip občank in občanov

 „Küjajmo po domače“  
V tokratni številki objavljamo recept 
Terezije Gergorič iz Mlajtincev, ki bo 
prejela nagrado Turistične kmetije Puhan.

Vaše recepte za naslednjo številko Lipnice pošljite 
do 10. 10. 2017 na naslov: Občina Moravske To-
plice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, 
s pripisom „Küjajmo po domače“ ali na elektronski 
naslov lipnica.casopis@gmail.com. 

KROMPIRJEV KRAPEC
SESTAVINE
TESTO:
• 50 dag kuhanega krompirja
• 25 dag pšenične moke
• 1 jajce
• 3 žlice belega olja, sol

SKUTIN NADEV:
• 50 dag skute
• 3 dcl kisle smetane
• 1 jajce
• sol, 3 žlice medu

POSTOPEK 
Kuhan krompir pretlačimo in 
ohladimo, dodamo vse ostale 
sestavine in zamesimo testo. 
Razvaljamo ga na 1 cm debeline, 
damo v okroglo lončeno posodo, 
ki jo namažemo z mastjo. Nama-
žemo s skutinim nadevom in ga 
spečemo. Še vročega namažemo 
s segretim medom. (Po želji lahko 
dodamo rozine.)
Dober tek!

Počitniški utrinek: otroško igrišče 
v Ratkovcih
Otroško igrišče v Ratkovcih dobiva novo podobo izpod rok 
mladih krajanov, saj je pomembno, da v mladih zbudimo čut 
za prostovoljno delo in aktivnosti v domači skupnosti. Ob 
koncu opravljenega dela pa je sledilo sladkanje.
Leon Deutsch

Trnác nekdanje gostilne v Martjancih. Otroci so polepšali igrišče in se ob tem zabavali. 



Lipnica 152   |   31

Dr. Franc Ivanocy  (1857-1913)
Duhovnik dr. Franc Ivanocy je »budil in branil 
narod svoj«, kot lepo piše na njegovem 
nagrobnem spomeniku, ki ga je zasnoval 
Plečnikov učenec arh. France Tomažič (1899–
1971). Odkrili so ga leta 1937, ob 80-letnici 
njegovega rojstva, ponazarjal pa naj bi odprta 
vrata, skozi katera naj pride prekmurski človek 
do boljše prihodnosti.
Naš znameniti borec za narodnostne, verske in jezikovne pravi-
ce svojega ljudstva je bil rojen v Ivanovcih  25. avg. 1857 očetu 
Adamu in materi Rozaliji Kodela, roj. Hujs. V teh avgustovskih 
dneh to znese 160 let od lepega dogodka. Otroška in prva 
učna leta je preživel doma in na bedenički osnovni šoli, nato pa 
nadaljnja osnovnošolska in srednješolska v Köszegu in Sombo-
telu. V Budimpešti je končal bogoslovni študij, v duhovnika pa 
bil posvečen leta 1882 v Györu. Najprej je eno leto kaplanoval 
v M. Soboti, eno leto bil vzgojitelj v sombotelskem bogoslov-
nem semenišču, potem pa imenovan za profesorja dogmatike 
na Visoki bogoslovni šoli v Sombotelu. Že 1885 je na budimpe-
štanski univerzi doktoriral z disertacijo Sveto pismo in klinopisni 
spomeniki (iz madžarščine jo je 1985 prevedel dr. Jožef Smej). 
Toda znanstveno delo je že čez pet let opustil in se vrnil v 
domače kraje. Leta 1889 je postal tišinski župnik, nato dekan 
v soboški dekaniji, bil šolski nadzornik in 1907. imenovan za 
č. kanonika. Umrl je 29. avg. 1913 za kapjo, počiva pa na božji 
njivi severno od župnijske cerkve sv. Benedikta v Kančevcih. 
Obetavno kariero profesorja teologije je opustil predvsem zara-
di prevelike zagledanosti madžarske cerkvene in politične hie-
rarhije vase in v rastoči liberalizem, pa tudi zaradi nevzdržnega, 
vsesplošno slabega položaja, v katerem so živeli njegovi ljudje 
v rodni pokrajini; to drugo pa je bilo v veliki meri povezano s 
prvim. Ob vrnitvi domov med svoje ljudi ter ob prevzemu od-
govornih nalog je začel svoje véliko preroditeljsko delo. Nekje 
je zapisal: »Celi moj žitek na tome bode, naj vam pomagam.« 
In res jim je. Ob sebi je osnoval krog izobraženih in narodno za-
vednih duhovnikov (Ivan Baša, oba Klekla idr.), ki so imeli enak 
pogled kot on na narodnostne, verske, gospodarske in druge 
probleme prekmurskih Slovencev. Med katoliško duhovščino 
svojega časa je bil eden najbojevitejših naših rodoljubov. Boril 
se je predvsem proti vsakršnemu izkoriščanju in zapostavljanju  
prekmurskega človeka. Njemu in ljudstvu zveste mlade duhov-
nike (že prej omenjene) je navdušil za izdajanje prekmurskega 
katoliškega tiska. Ta naj bi ljudi tudi nacionalno osveščal. Za-
misel se je kmalu začela uresničevati z izdajanjem Kalendara 
Srca Jezušovega, Marijinega lista (1904) in tednika Novine (1913). 
Verski tisk je izhajal skoraj štiri desetletja in bil v pomoč našim 
ljudem proti potujčevanju. Dr. Franc Ivanocy je torej začetnik 
(in prvi urednik) te vrste prekmurskega tiska. Vanj je tudi pisal. 
Za občane moravskotopliške občine je posebej zanimiv nje-
gov člančič ob 500. letnici martjanske cerkve, ki ga je objavil 
leta 1892, pa to ne le zaradi njegovih opažanj o njej, temveč 
tudi zategadelj, ker so danes Ivanovci in župnija Kančevci se-

Kulturne drobtinice

dr. Franc Ivanocy 

stavni del naše občine. Ivanovci pa so vas, ki je najbrž (razen 
Bogojine) dala Prekmurju in Sloveniji veliko izobražencev, med 
njimi največ duhovnikov. Samo iz rodbine Kodila - Ivanocy so 
bili rojeni naslednji (navedena so le krstna imena in letnice 
rojstva ter smrti):  Adam, 1756–1824, Matija, 1781–1810, Pavel, 
1795–1841, Peter, 1839–1894, Jožef, 1842–1903, tu orisani dr. 
Franc Ivanocy ter najmlajši izmed njih – Franc Kodila (r. 1946), 
dolgoletni velikopolanski župnik, danes nepogrešljivi duhovni 
pomočnik v beltinski fari in njenem domu starejših.            
V svojih člankih, objavljenih v madžarskem periodičnem ti-
sku, kasneje pa v prekmurskem, je poudarjal, da so Prekmurci 
Slovenci, ne pa Tóti in ne Vendi (to sta bili madžarski slabšalni 
imeni za naše prednike), zagovarjal rabo slovenskega (pre-
kmurskega) jezika v cerkvi in šolah, prevajal iz madžarščine 
molitve, politične in nabožne brošure ter knjige, pisal o potrebi 
slovenskega tiska v naših krajih, o zgodovini naših župnij in 
cerkvá, o skupnem izvoru in skupnih značilnostih Slovencev 
z obeh strani reke Mure in o marsičem drugem, kar vse je kas-
neje (že po njegovi smrti) pripeljalo do združitve prekmur-
skih Slovencev z osrednjimi. Tišinski fari (in širše) je  zapustil v 
madžarščini (v rokopisu) pisano kroniko tišinske župnije (pre-
vod le-te nam je že v 50. letih oskrbel J. Smej). Vsestransko je 
sodeloval s Slovenci onkraj Mure, bil zagovornik zamenjave 
madžarskega črkopisa v prekmurskem tisku z gajico, kar se je 
dokončno uresničilo v letu njegove smrti. 
Skratka, če zaključimo to kulturno drobtinico o Ivanocyju, 
moramo poudariti, da je bil upornik zoper vse slabo in videc 
lepše prihodnosti, predani branitelj in buditelj svojega ljudstva. 
Pogumen delavec ne le na pastoralnem področju, temveč na 
vseh ravneh družbenega življenja takratnega časa. Zato si za-
služi, da si ga tudi v Lipnici prikličemo v spomin in se pokloni-
mo njegovemu delu.

Jože Vugrinec
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Setev travno-deteljnih mešanic, 
lucerne in črne detelje
Izkušnje kažejo, da je najprimernejši čas za setev 
travnikov, črne detelje in lucerne na območju 
Pomurja pozno poletni ali v prvih dveh dekadah 
jeseni. 

Trave in detelje se do prve jesenske pozebe optimalno raz-
vijejo za prezimljanje, spomladi pa lahko pričakujemo dober 
pridelek zelinja.
Izbira vrst oziroma njih mešanic je ključnega pomena za us-
peh zasnove travnika. Za območje Pomurja je značilna pe-
dološka sestava tal, katero pa je tudi potrebno upoštevati pri 
izbiri mešanic. Rezultati večletnih preizkusov kažejo, da smo 
na težjih tipih tal dosegali zelo dobre pridelovalne rezultate z 
mešanicami na osnovi trpežne ljuljke in bele detelje, dočim 
pa smo na lažjih tleh, kjer je v teksturni sestavi tal večji pou-
darek na produ in pesku, dobili boljše pridelovalne rezultate 
z monokulturnimi setvami pasje trave. Svetujemo vam, da 
se pred setvijo travnika posvetujete o mešanici s kmetijskim 
svetovalcem. Na hektar sejemo 35 do 40 kg mešanice oziro-
ma pasje trave v samostojni setvi 20 kg/ha.
V jeseni je tudi aktualno dosejavanje travnikov. Za ta ukrep 

se bomo odločili takrat, v kolikor je prišlo iz določenih vzro-
kov do zredčitve sklopa, ni pa v botanični sestavi travne ruše 
trdovratnih zeli in plevelov. Namreč izkušnje kažejo, v kolikor 
je v ruši ščavje, rman, pirnica in še kateri, je takšen travnik bolj 
smiselno preorati. Koreninski izločki predvsem pirnice nega-
tivno delujejo na vznik rastlin, zato je uspeh setve minimalen. 
Lucerno priporočamo sejati predvsem na lažjih do srednje 
težkih tleh z urejenim vodno zračnim režimom, medtem 
ko črni detelji bolj prijajo težka tla z veliko akumulativno 
sposobnostjo za vodo.
Sta precej zahtevni za založenost tal z osnovnimi hranili, še 
zlasti pa za pH-a. Tla, ki vsebujejo nižji pH-a od 5.5, niso pri-
merna za setev lucerne in črne detelje. Prav bi bilo, da pred 
setvijo preverite kemične lastnosti tal s kemično analizo. 
Po hektarju sejemo lucerne in črne detelje do 30 kg. Obe 
vrsti pa je tudi mogoče pridelovati v mešanici s travami. 
Lucerno sejemo v mešanici s pasjo travo (15 do 20 kg/ha 
lucerne in 10 kg/ha pasje trave), črno deteljo pa v mešanici 
z mnogocvetno ljuljko (15 do 20 kg/ha črne detelje in 15 
kg/ha mnogocvetne ljuljke).
Smiselno bi bilo, da se pred setvijo posvetujete o izboru vrst 
trav in detelj s kmetijskim svetovalcem.

dr. Stanko Kapun

Kmetijski nasveti        Zgodilo se bo

Evropski teden športa
Evropski teden športa, ki po vsej Evropi 
poteka od 23. do 30. septembra, je poseben 
ukrep Evropske komisije za spodbujanje 
prebivalstva k redni telesni dejavnosti. 

Pod sloganom #BEACTIVE/BODI AKTIVEN želi Evrop-
ska komisija razgibati Evropo, in to ne samo v tednu 
športa, temveč vsak dan.
V naši občini se bodo v okviru Evropskega tedna špor-
ta zvrstile naslednje prireditve:

ZGODILO SE BO

• 23. september: Teniški turnir, M. Toplice, Terme 3000
• 26. september: aktivnosti z upokojenci
• 29. september: Mini olimpijada, Terme 3000, športni center
• 30. september: Super pokal v malem nogometu

Občinska športna zveza vas vabi tudi na Kolesarski maraton 
po Občini Moravske Toplice, ki bo potekal 3. septembra z za-
četkom ob 10:30 (prijave od 8. do 10. ure) pri Termah 3000. 
Informacije in predčasne prijave: Branko Recek (tel. 041 
389 905).
8. oktobra pa ste vabljeni na 2. Prekmurski mali Maraton. Več 
informacij na www.prekmurskimaraton.com.
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letališču v Rakičanu. Sosed Franc 
Gomboc je bil prvi, ki ga je nav-
dušil za ta šport. Pri prvih mode-
lih sta bila njegova mentorja Jože 
Titan in Milan Senic. Trenutno pa 
sodeluje s trenerjem in mentor-
jem Miho Lemutom, s katerim 
delata s sodobnejšimi in večjimi 
modeli. Treningi mu vzamejo tudi 
4 ure na dan, pred tekmovanji pa 
še več. Ko smo ga povprašali, kako 
je poslušati slovensko himno na 
odru za zmagovalce, je Martin 
povedal: »Občutek je neverjeten. 
Poslušanje himne ne bom niko-
li pozabil. Igrajo jo samo tebi.« 
13-letnik ob tem še pove, da je 
bil zelo presenečen in ganjen nad 
sprejemom v domači vasi.  
Vendar pa vrhunski uspehi niso 
samoumevni. Martin pravi, da se 
marsičemu tudi odpove. Manj je na računalniku kot njegovi 
vrstniki, zamudi pa tudi kak rojstni dan. Vendar ničesar ne 
pogreša, saj pravi, da je ta šport njegova strast in tako se tudi 
sprosti. Vsem mladim, ki se želite s športom ukvarjati na tako 
visokem nivoju kot evropski prvak, pa Martin sporoča: »Mo-
raš imeti ljubezen do športa, moraš delati nekaj s strastjo, ne 
na silo, in biti pripravljen kaj žrtvovati.«

Janja Adanič Vratarič

Martin Bencik postal evropski 
mladinski modelarski prvak 
13-letni Martin Bencik iz Martjancev se je 
udeležil Modelarskega evropskega prvenstva v 
Makedoniji, kjer je v kategoriji F1A dosegel prvo 
mesto.

NNa prvenstvu, kjer je v njegovi kategoriji sodelovalo 46 
tekmovalcev iz Finske, Izraela, Italije, Rusije, Slovaške in se-
veda Slovenije, je pometel s konkurenco in pristal na prvem 
mestu.
Martin, ki se z modelarstvom ukvarja že 5 let in je član 
Društva modelarjev Pomurja, se je na tekmovanje priprav-
ljal od zaključka lanskega svetovnega prvenstva, in sicer na 

Šport

Občinski turnir v malem 
nogometu 
V soboto 17. junija, je v Mlajtincih na 
nogometnem igrišču potekal občinski turnir v 
malem nogometu za članske in veteranske ekipe 
Občine Moravske Toplice. 

Turnirja se je udeležilo 9 članskih in 6 veteranskih ekip. Med 
člani sta se v finalu pomerili ekipi KMN Noršinci in KMN Filovci. 
O zmagovalcu so odločali kazenski streli, saj sta ekipi na tekmi 
bili izenačeni (1:1). Na koncu je bila boljša ekipa iz Noršincev.
Po končanem članskem delu je sledila podelitev pokalov 
za najboljše ekipe in posameznike. Pokale najboljšim so 
podelili predsednik športne zveze Branko Recek, predse-
dnik lige malega nogometa Štefan Ferencek, predsednik 
KMN Mlajtinci Štefan Bojnec in podžupan občine Štefan 
Kodila. Najboljši strelec turnirja: Žganjar Goran KMN Sebe-
borci in najboljši vratar turnirja: Buzeti Alen KMN Noršinci. 
Po podelitvi se je nadaljevalo tekmovanje veteranskih ekip. 
Tudi v finalu veteranov, kjer sta se pomerili ekipi KMN Mlaj-

Martin z mamo Vito in očetom Štefanom, ki ga pri športu povsem 
podpirata, tudi finančno. 

Podelitev pokalov članskim ekipam.

Martin pravi, da poslušanje 
himne ne bo nikoli pozabil.

tinci in KMN Sebeborci, je bil rezultat neodločen (1:1) in so 
o zmagovalcu turnirja odločali kazenski streli. Na koncu je 
slavila ekipa iz Sebeborcev. Najboljši strelec turnirja: Gergo-
rič Vojko KMN Moravske Toplice in najboljši vratar turnirja: 
Bojnec Štefan  KMN Mlajtinci.
Štefan Bojnec
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102 otroka na Poletni šoli 
nogometa 
NK Čarda Martjanci je v sodelovanju z MNZ 
Murska Sobota v okviru programa Grassroots že 
desetič organiziral Poletno šolo nogometa 2017, 
katere sta se udeležila 102 otroka. 

Šport

Otroci, stari od 5 do 13 let, so v petih dneh poleg novih 
nogometnih veščin spoznali poklice, kot so, policist, gasilec, 
reševalec, obiskali so jih predstavniki Olimpijskega komiteja 
Slovenije, predstavniki Nogometne zveze Slovenije, učili so 
se veščin nogometnega vratarja ter seveda urili svoje no-
gometno znanje na zelo lepo urejenem Športno rekreacij-
skem centru Martjanci. Vodja Poletne šole nogometa je ob 
tem med drugim povedal: »Vizija in cilji mlajših selekcij NK 
Čarda Martjanci so usmerjeni v načrtno in strokovno delo z 
mladimi. Organizacijsko smo se ustrezno pripravili, delo je 
potekalo brez težav in poškodb ter po zdaj že ustaljenem 
programu. Na tem mestu se zahvaljujem vsem sponzorjem, 
ki so prispevali, da nemoteno izpeljemo tabor, brez njih to 
ne bi bilo mogoče. Posebna pohvala gre vsem trenerjem 
in pomočnikom za izvedeno delo, skupaj je sodelovalo več 
kot 30 volonterjev, da smo organizacijo spravili pod streho. 
Glede na to, da se nam pridružuje in sodeluje vsako leto 
več otrok, dokazujemo, da smo na pravi poti in pri taboru 
delamo pravilno in uspešno. Zahvala velja tudi vsem pod-
pornikom za donirano hrano in pijačo, kajti brez tega tabora 
ne bi bilo mogoče izpeljati v takšnem obsegu.«
Andrej Pučko Letos se je aktivnosti udeležilo rekordno število otrok.

Pomemben prispevek k 
reprezentančnemu nastopu
Po vrsti let krize v vodenju Zveze za hokej na 
travi Slovenije so se po predsedovanju Sanje 
Kropec stvari precej uredile. To se odraža tudi 
v ponovni sestavi hokejske reprezentance tako 
za članice kot za člane. In tako je to poletje po 
osmih letih ponovno nastopala reprezentanca - 
člani v Lipovcih, članice pa v hrvaški Zelini.
Predvsem za članice je bil nastop huda preizkušnja, saj so 
imele za nasprotnice same zveneče reprezentance, ki so 
že nastopala v najvišjih kakovostnih razredih. Zato tudi ne 
preseneča, da so turnir končale brez zmage. A cilj je bil do-

seči vsaj zadetek, žogico pa so Slovenke spravile za hrbet 
golmanki iz Litve in Hrvaške. Nosilke igre so bila dekleta iz 
HK Moravske Toplice, z nekaj igralkami iz Triglava in igralko, 
ki je slovenskih korenin in igra v Nemčiji. Slovenska repre-
zentanca je bila izrazito najmlajša na turnirju in to je razlog, 
da se že sedaj lahko veselimo nastopov v prihodnjih letih.
Člani so bili na turnirju v vlogi favoritov, a se je že na prvi 
tekmi pokazalo, da bo Gibraltar, ki je 57. reprezentanca 
sveta, prehud zalogaj. Slovenija je osvojila končno drugo 
mesto in kljub želji po napredovanju v višji kakovostni razred 
zadovoljila pričakovanja. V tokratni reprezentanci so bili tudi 
štirje člani HK Moravske Toplice, ki so  dodali končnemu us-
pehu pomemben delež.

Jože Črnko

Reprezentanti iz vrst HK Moravske Toplice: Filip Bencik, Peter Fras, Dejan 
Küčan in Aleš Malačič. 

Predstavniki EHF niso skrivali navdušenja nad ponovnim zborom slovenske 
reprezentance. Pokal za 5. mesto prejema kapetanka Lara Črnko.
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Utrip poletja v Moravskih 
Toplicah
Poletje v Moravskih Toplicah je plod nadgradnje 
dobrega sodelovanja TIC  Moravske Toplice 
in Terme 3000-Moravskih Toplic pri poletnih 
dogodkih, ki so se odvijali v neposredni 
bližini hotelov Term 3000 med 6. julijem in 31. 
avgustom 2017.  
Ob tradicionalni Poletni turistični tržnici, ki je potekala 
od četrtka do nedelje, so se kot novost letošnjega poletja v 
dvomesečnem obdobju izvajale številne aktivnosti. Poleg že 
znanih Etno večerov ob četrtkih s člani folklornih skupin 
in ljudskimi godci iz lokalnega okolja, so tokrat kot novost 
bile ob sobotah aktualne številne rokodelske delavnice 
in animacije za otroke. Prav tako je ob sobotah med 19. in 
22. uro bila organizirana brezplačna krožna vožnja s turi-
stičnim vlakcem po Moravskih Toplicah in okolici. Poleg 
lunaparka z vrtiljaki in avtomobilčki ste si lahko izdelali tudi 
začasen tatu Glitter & Airbrush Tattoo.
Seznam nastopajočih v okviru Etno večerov: FS KUD Jožef 
Košič Bogojina in mladi muzikantje, FS Pozvačin Dolnja Bi-
strica, Ansambel Zvonček DU Moravske Toplice, FS KTD Teša-
novci, FS Goska Satahovci, FS KUD József Attila Motvarjevci. 
Izvedene sobotne delavnice in animacije: pletenje iz slame, 
ličja, čebelarska delavnica, izdelava nakita, poslikave obraza, 
risanje portretov, mozaiki in krpanke, slikanje na prostem, 
delavnice s šivanjem, delavnica angleškega jezika za otroke, 
brezplačno ličenje, izdelovanje žebljank. 
V okviru popestritve poletja je Kulinarično društvo dobro-
ga gustoša priredilo vsako drugo soboto v mesecu juliju in 
avgustu Kulinarično tržnico dobroga gustoša, ki je med do-
mačini in turisti požela zelo veliko zanimanje in tudi presegla 
vsa pričakovanja organizatorjev. Zaradi tega se veselimo že 
naslednjih kulinaričnih tržnic.

TIC-ova stran

Folkloristi KUD Jožef Košič Bogojina z mladimi muzikanti (Etno večer).
 

Vse poletje ste si lahko izdelali začasen tatu.
 

Tudi delavnice in animacije za otroke so bile vse poletje v polnem teku.
 

Kulinarična tržnica dobroga gustoša požela uspeh in množičen obisk.
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Turistični utrip 
v TIC-u Moravske Toplice
To poletno turistično sezono je med tujimi obiskovalci v po-
slovalnici TIC Moravske Toplice  bil drastičen porast turistov 
iz Belgije, Češke, Rusije in Francije. 

Foto utrip iz poslovalnice TIC Selo

TIC-ova stran

Nekateri turisti se pripeljejo z vetrom v laseh … in s stilom.
 

Od leve: Franc Kovač, Jože Gros, Bernarda Raščan, Ivan Žižek, sedijo  
(od leve): Martina Lenarčič, Erika Kovač in Bernarda Žižek.  

V Moravske Toplice se poleg turistov rade vračajo tudi 
štorklje. Vrhunec turistične sezone in množično druženje 
štorkelj, nedaleč stran od bazenov obojih moravskotopliških 
term ...

Aktualno za turistično gospodarstvo (za mala in srednje velika podjetja (MSP) 
Obveščamo vas, da je aktualen Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega 
gospodarstva. Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetja k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju turističnih produk-
tov/storitev in pomagati pri trženju in promociji. Razpis najdete na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.   
Povezava: http://www.mgrt.gov.si/si/

Anin sejem v Višnji Gori 
V čast aninega oz. sv. Ane, ki goduje 26. julija,  je 
turistično društvo Višnje Gore v sodelovanju z 
ostalimi društvi zadnjo julijsko nedeljo pripravilo 
že jubilejni, 20. Anin sejem.   
Po zaslugi gasilcev iz Tešanovcev, ki že vrsto let sodelujejo 
z višnjanskimi, in TIC-a Moravske Toplice so se med rekordni-
mi 36 ponudniki domače in umetnostne obrti na stojnicah 
predstavili tudi trije prekmurski, ki so redni gostje naše poletne 
in drugih turističnih tržnic. S pletenjem iz slame sta se predsta-
vila Ivan in Bernarda Žižek iz Lipovcev, z žganjekuho Franc in 
Erika Kovač, iz Zadruge za razvoj podeželja (ZRP) Pomelaj iz 
Male Polane pa sta Bernarda Raščan in Martina Lenarčič med 
drugim predstavili izdelke in pletenje iz koruznega ličja.
Geza Grabar

Med tujimi obiskovalci ro-
tunde še vedno prednjačijo 
Madžari. Zanimivost, ki jo je 
smiselno izpostaviti, je, da 
selansko romansko rotundo 
obišče mnogo ustvarjalcev 
in umetnikov iz vse Sloveni-
je in tujine. Tudi prekmurski 
pisatelj, pesnik in urednik 
Robert Titan Felix se zaveda 
dragocenosti skrivnostne 
okrogle cerkvice. Kdo ve, 
morda pa bo to mistiko, 
povezano z rotundo, kdaj 
uporabil v svojem prihod-
njem literarnem delu. 
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Družina in dobra domača hrana
V gostišču in prenočišču Puhan v Motvarjevcih 
vas bosta pozdravila domačnost in dobra 
domača hrana, v kateri se prepletajo prekmurski 
in madžarski okusi. 
Julijana Puhan je skupaj z možem že leta 1992 odprla gostilno, 
v kateri dela vsa družina. Julijani, ki je mojstrica v kuhinji, tako 
pomagajo tudi hčerki Marianne in Daniela ter vnukinja Marina.  
Ideja za gostilno se je rodila v Nemčiji, kjer sta Julijana in 
njen mož delala. Tako sta kupila zemljišče, na katerem je 
sedaj gostilna, in pričela graditi gostišče. Avgusta 1992 
se je družina dokončno vrnila v Slovenijo in septembra 
so gostilno odprli. Hčerka Marianne je takrat že kon-
čala gostinsko šolo in začela delati v domači gostilni.  
Ponujajo tudi prenočišča, ki pa jih imajo v načrtu renovi-
rati, tako da trenutno pri njih tu in tam prespijo kakšni 
kolesarji. In tudi zaradi njih si Julijana želi, da bi imeli ko-
lesarsko stezo, saj je dosti kolesarjev, ki se vozijo tako 
iz smeri Madžarske kot iz smeri Moravskih Toplic. Mne-
nja je, da bi »tako privabili več turistov z obeh strani«.  
Gostišče, ki je znano po dobri prekmurski in madžarski hrani, 
svoje goste med drugim razvaja s Puhan pečenko, bogra-
čem, golažem, ne manjkajo pa niti dödoli in retaši, ki jih v 
celoti naredijo doma. Ko Julijana govori o kuhanju, takoj 
opaziš, da je to njena velika strast. Poudari, da se trudi, da 
je čim več sestavin domačih, sicer pa najbolj uživa v ku-
hanju enolončnic, rada pa pripravlja tudi polnjena rebra z 
mletim mesom ali zelenjavo. Dolgoletna kuharica ob tem 
vseskozi poudarja, da ji vedno pri vsem pomagajo domači, 
kar je velika prednost, »saj se z domačimi lahko vse dogo-
voriš in ti priskočijo na pomoč vedno, ko jih potrebuješ«.  
Julijana ima do hrane in gostov njihovega gostišča poseb-
no spoštovanje. Pravi, da ponujanje kakovostne hrane ni 
problem, saj »če rad ješ, imaš rad hrano in tisto, kar kuhaš, 
boš tako dolgo poskušal, da bo tisto, kar kuhaš, dobro.  Hrane 
ne dam na mizo, dokler meni ni dobra. Če ni dobro meni, 

tudi gostu ne bo.« Tako priporoča vsem mladim, ki so prav-
kar zaključili šolanje v gostinstvu, da naj si nabirajo izkušnje 
»tam, kjer je dobra kuhinja in dobri kuharji, ki delajo domače 
jedi, ne pa tiste na hitro. Treba je imeti raznoliko ponudbo, 
vendar pa je potrebno stremeti za domačim«. Ob tem vsem, 
ki razmišljate o odprtju svoje gostilne, svetuje, da se dobro 
pripravite tako na zahteve gostov, ki so velike, in na veliko 
papirologije, ki je danes nujen in včasih tudi nesmiselni del 
posla. Tukaj Julijana poda dober primer čiščenja sanitarnih 
prostorov, kjer mora biti na papirju zapisano, da so sanitarni 
prostori čisti. Vendar pa vsi vemo, da je eno napisano, drugo 
pa realna situacija, ki jo vidimo, ko vstopimo v te prostore.  
V gostišču in prenočišču Puhan, ki med drugim ponuja tudi 
nedeljska kosila, ima velike prostore za skupine in letno te-
raso ter veliko igral za otroke, boste našli domače, pristne 
ljudi in okusne jedi, ki jih Julijana ter njeni domači priprav-
ljajo skrbno in z ljubeznijo. Kar je danes, ko naša življenja 
postajajo vse bolj hitra in vse bolj podobna instantni hrani, 
velika redkost. 

Janja Adanič Vratarič

RECEPT ZA PEČENKO V PAPRIKINI OMAKI 
Julijana je z nami delila preprost in zelo okusen recept 
za domače kosilo:
Meso narežemo na kareje in ga posolimo. Spečemo na 
olju ali masti na obeh straneh, vzamemo ven in v isto 
posodo damo narezano svežo papriko – rdečo in zeleno. 
Spražimo in dodamo moko, ki jo prav tako spražimo, ter 
nato rdečo papriko. 
Potem dodamo meso, ki smo ga prej vzeli iz posode. 
Vse dušimo. Če gre za kotlet, približno pol ure, lahko pa 
uporabimo tudi vratovino. Nato postrežemo.

Po poteh odličnosti

Gostišče ima velike prostore, ki so primerni za skupine./ 
A fogadóban csoportok számára is alkalmas helyiségek vannak. 

Delujejo že od leta 1992./1992 óta folyamatosan várják a vendégeket. 
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A család és a finom házi ételek
A szentlászlói Puhan vendéglőben és 
szálláshelyen otthonos hangulattal, valamint a 
muravidéki és a magyar ízek ötvözetével készült, 
házi finomságokkal várják a vendéget. 

Puhan Julijana és férje 1992-ben nyitotta meg a vendéglőt, 
amely valódi családi vállalkozásként működik. Julijana kony-
hatündérnek lányai, Marianne és Daniela, valamint unokája 
Marina segít. 

A vendéglő ötlete Németországban született, ahol Julijana és 
férje vendégmunkásként dolgozott. Így megvásárolták a tel-
ket, amelyen ma a vendéglő áll, és megkezdték az építkezést. 
1992 augusztusában a család véglegesen visszatért Szlovéniá-
ba, és szeptemberben megnyílt a vendéglő. Marianne lányuk 
akkor már befejezte a vendéglátóipari szakközépiskolát, és 
dolgozni kezdett a családi vendéglőben. 
Szálláshelyeik is vannak, amelyeket szeretnének felújítani, így 
jelenleg időnként bringások szoktak náluk megszállni. És éppen 
miattuk szeretné Julijana, hogy kiépüljön a kerékpárút, hiszen 

több kerékpáros is érkezik a településre akár Magyarország, 
akár Moravske Toplice irányából. Véleménye szerint ugyanis 
így sokkal több látogatót tudnának vonzani mindkét oldalról.   
A muravidéki és magyar konyhájáról híres vendéglő Puhan 
pecsenyével, bográcsgulyással, gulyáslevessel kényezte-
ti vendégeit, és a kínálatból persze nem hiányzik a valódi 
házi dödölle és a rétes sem. Amikor Julijana a főzésről be-
szél, egyszerűen lerí róla, hogy ez a szenvedélye. Arra tö-
rekszik, hogy a hozzávalók minél nagyobb részben háziak 
legyenek. Kedvencei az egytálételek, ugyanakkor szívesen 
készít töltött sertésbordát és zöldséges ételeket is. A gaz-
dag tapasztalatokkal rendelkező szakácsnő hozzáteszi, 
hogy mindig számíthat a családtagok segítségére, ami 
nagy előnyt jelent, hiszen velük mindent meg lehet be-
szélni, és mindig kéznél vannak, amikor szükség van rájuk.   
Julijana őszintén becsüli mind az ételt, mind pedig a hoz-
zájuk ellátogató vendégeket. Hozzáfűzi, hogy nem okozhat 
gondot a minőségi ételek készítése, mivel aki szeret enni, 
szereti azt, amit főz, és addig kóstolgat, amíg valóban a leg-
jobb kerül ki a lábasból. Mindaddig nem teszem az asztalra 
az ételt, amíg nekem nem ízlik – mondja, majd hozzáteszi: 
ha nekem nem ízlik, akkor a vendégnek sem fog. 
Azoknak a fiataloknak, akik most fejezték be a vendéglátó-
ipari iskolát javasolja, ott gyűjtsenek tapasztalatokat, ahol 
jó konyha és házi ételeket készítő jó szakácsok vannak, ne 
pedig a gyorséttermeket válasszák. Fontos a sokszínű kínálat, 
de mindig a házias ízeket részesítsük előnyben. Azoknak, 
akik saját vendéglős vállalkozásban gondolkodnak, azt taná-
csolja, készüljenek fel a vendégek egyre nagyobb elvárásaira, 
és a töménytelen papírmunkára, ami ma a tevékenységben 
elkerülhetetlen, és persze esetenként értelmetlen részét 
képezi. Julijana példának hozza fel a mosdók takarításának 
kérdését, mivelhogy papíron kell szerepelnie, hogy a mosdó 
tiszta. Ugyanakkor mindenki tudja, hogy a papír sok mindent 
elbír, és az a lényeg, amit a mosdóba belépve látunk. 
A Puhan fogadó, ahol többek között vasárnapi ebédet is 
kínálnak, csoportok számára tágas külön helyiségekkel, nyári 
kerttel és gyermekjátszótérrel is rendelkezik, Julijana és ked-
ves családtagjai pedig mindent megtesznek azért, hogy a 
szeretettel készített ételek elnyerjék a vendégek tetszését. Ez 
pedig napjainkban, amikor az egyre inkább rohanó életben 
a gyorsételekhez nyúlunk, kivételesnek számít. 

RECEPT: PECSENYE PAPRIKAMÁRTÁSBAN
Julijana megosztotta velünk az egyik egyszerű, mégis 
finom ételének receptjét:
A húst felszeleteljük és besózzuk. Kevés forró olajban vagy 
zsírban mindkét oldalát hirtelen megpirítjuk, a zsiradékból 
kivesszük, majd az edényben megpirítjuk a szeletelt friss 
piros és zöldpaprikát, megszórjuk kevés liszttel és fűszer-
paprikával. Hozzáadjuk a hússzeleteket, majd fedő alatt 
pároljuk. A karajt vagy tarját kb. fél óráig sütjük. És máris 
felszolgáljuk.

Po poteh odličnosti

Julijana Puhan s hčerko Marianne./ Puhan Julijana Marianne lányával. 

V poletnih mesecih se lahko ohladite na njihovi letni terasi./
A nyári hónapokban a terasz kínál hűs árnyékot
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PRAVILNO GESLO NAGRADNE KRIŽANKE 151. ŠTEVILKE GLASILA LIPNICA: PANJI
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence, ki prejmejo nagrade Hiše Tara:  
Agata Cipot, Sebeborci 68, 9221 Martjanci; Drago Tekač, Tešanovci 69, 9226 Moravske Toplice; 
Olga Gomboc, Martjanci 44, 9221 Martjanci. 
Vsem nagrajencem iskreno čestitamo! Nagrade prevzamte na sedežu občine.

NAGRADNA KRIŽANKA: Gostišče in prenočišče Puhan
Gostišče in prenočišče Puhan tri, ki boste pravilno rešili križanko, nagrajuje 
s kosilom. 

Vljudno naprošamo, da nam na dopisnici pošljete GESLO križanke, vaše IME in 
PRIIMEK ter NASLOV do 10. oktobra 2017 na naslov: Občina Moravske Toplice, 
Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, s pripisom Nagradna križanka 149. 
Prijetno reševanje vam želimo!

Nagradna križanka

INDIJANEC 
Z ANDOV

TRDA 
KOVINA 

(Ti)
 KARL 

ERJAVEC

NADARJE-
NOST

RENIJ

PEVEC 
REED

ZAHODNO-
TIROLSKO 
MESTECE

BAT, 
TOLKAČ

ITALIJAN. 
PEVEC

KITAJSKA 
UTEŽNA 
MERA

KRAJ PRI 
FUŽINAH

SLOVENSKA PESNICA 
(MAJDA)

OKRASJE, LEPOTIČJE

ODEJA ZA 
OTROKA
TAKO IN 

TAKO 
(POGOV.)

GRŠKA 
BOGINJA 
USODE

RAVNALNA 
NAPRAVA, 
REGULA-

TOR

LELA 
NJATIN

DEL KOLE-
SARSKE 
DIRKE

KOLESAR 
KIRJIENKA

NAVEDEK

PEVEC 
SHEERAN

PIVSKI 
VZKLIK

VNUČEK

DRŽAVNIK 
MANDELA

UMIK Z 
JAVNE 

FUNKCIJE

KONEC 
POLOTOKA

SEJANJE

SLOJ 
SNOVI

SMUČAR 
SKUBE

KRAJ PRI 
PTUJU

KRMNA 
RASTLINA

IZDAJATI, 
CINKARITI

RT V JZ 
ŠPANIJI

CEZIJ

VRH V 
VZHODNEM 

DELU 
JULIJSKIH 

ALP

MARELA 

HRBTNA 
STRAN 
VRATU

ARMAND 
ASSANTE

IGRA Z 
METANJEM 

PUŠČIC 
NIZKO 
DREVO

NEGOVAN 
NEMEC

BIBLIJSKI 
OČANEC

CIGAN 

LITERAT, 
KNJIŽEV-

NIK

ŠALJIVKA 
PUTRIH
IZDELO-
VALNICA 
NOŽEV

ALJOŠA 
REBOLJ

ŽLEB V 
DESKI

POMURSKI 
SLIKAR 
(IGNAC)

DAJATI 
KAJ 

OZKEGA V 
ODPRTINO

BOLEČINA 
V USTIH

AVTOR: 
JANEZ 
DONŠA

OBAREK, 
DEKOKT

OTROCI, 
DEČAD

BOŠTJAN 
ISTENIČ

ČUTILO 
ZA VID

TEHNIKA 
KRAŠENJA 
TKANIN Z 
VOSKOM

BRITANCI

GOSPO-
STVO 
ŽENA

SOBNA 
RASTLINA, 

BELUŠ Z 
IGLICAMI

ENOTA ZA MERJENJE 
JAKOSTI 

ELEKTRIČNEGA TOKA

KARTO-
TEKA 

KONTOV

EGIPČAN-
SKI BOG 
UMETNI-

KOV

LEBLAN-
COV 

JUNAK 
LUPIN

OTROŠKA 
ZADNJICA

ANTIČNO 
STRUNSKO 
GLASBILO

GLAVNO 
MESTO 

GEORGIE

NORIAKI 
KASAI

PIŠČE, 
PIŠČANEC

MAJHEN 
PAKET

ZVITEK 
CIGARET

NEPO-
SREDNA 

IZVAJALKA 
DELA 

(ŽARG.)

SLOMI - kraj SV od Ptuja
BATIK - krašenje tkanine z voskom
IMST - mestece na Tirolskem
PTA - egipčanski bog umetnikov
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KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI MORAVSKE TOPLICE
Pripravlja TIC Moravske Toplice, www.moravske-toplice.com

september 2017
PRIREDITEV DATUM IN KRAJ OPIS PRIREDITVE INFORMACIJE
Septembrska turistična 
tržnica 

1. 9.–30.  9. 2017,
med četrtki in sobotami 

Tržnica z izdelki lokalnih ponudnikov. 
TIC Moravske Toplice
02 538 15 20 

Košnja trave kot nekoč
2. 9. 2017, 17.00, Bogojina, 
Bogojinski ograček 

Prikaz košnje z ročno koso in  
vaško druženje.

TD Bogojina in KS Bogojina
Igor Camplin
041 673 032 

Tekmovanje v kuhanju 
bograča 

2. 9. 2017, 9.00, gasilski 
dom Pordašinci 

Člani organizacij iz občine in sosednje 
Madžarske se pomerijo v spretnosti 
kuhanja bograča. 

KTD ZVON Pordašinci  
Jožica Sapač, 041 225 382

17. Pohod Gostilne Marič 
2. 9. 2017, 
start ob 9. 45 

Kulinarični pohod v dolžini 12 km, 
prijave med 9. in 9.30. 

Gostilna Marič in DKŠT Žlaki 
Marjan Marič, 041 547 037 

Kolesarski maraton Terme 
3000

3. 9. 2017, 10.30,
Moravske Toplice,  
Terme 3000 

Proge v dolžini 54 km, 30 km in 
10 km vodijo po Občini Moravske 
Toplice. Startnina znese 10 evrov za 
posameznika, skupine 8 evrov, za 
občane Občine Moravske Toplice pa 6 
evrov. 

Občinska športna zveza 
Moravske Toplice 
Branko Recek
041 389 905

21. občinski praznik Občine 
Moravske Toplice 

9. 9. 2017, 14.00, Bogojina – 
ŠRC  

Praznovanje ob občinskem prazniku 
(svečana seja, kulturni program, 
pogostitev in zabava). 

Občina Moravske Toplice

Košičevi dnevi – osrednja 
prireditev 

15. 9. 2017, 19.00, Bogojina, 
kulturna dvorana 

Odbor KDK v sodelovanju z OŠ 
Bogojina 

Košičevi dnevi – 
kolesarjenje do bližjih 
Plečnikovih spomenikov 

16. 9. 2017, 15.00, 
Bogojina–Martjanci 

Voden kolesarski izlet z vodenim 
ogledom dveh sakralnih Plečnikovih 
spomenikov. 

Odbor KDK 

Lüpanje kukorce
16. 9. 2017, 
18.00, Selo

Vsakoletna prireditev s prikazom 
starinskega običaja oziroma kmečkega 
opravila. 

Pevsko društvo Selo
Oskar Makari
031 329 758

Košičevi dnevi – nastop 
zbora Štefan Kovač Murska 
Sobota 

17. 9. 2017, 18.00, Bogojina, 
cerkev 

KDK 

Evropski teden športa v 
Občini Moravske Toplice 

23. 9.–30. 9. 2017, Moravske 
Toplice oziroma druge 
lokacije 

Različne športne aktivnosti: tenis, mini 
olimpijada, pohod, nogomet, športna 
srečanja. 

Občinska športna zveza 
Moravske Toplice
Branko Recek
041 389 905

oktober 2017

2. Prekmurski mali maraton 
8. 10. 2017, 
Moravske Toplice 

3 proge – 5,5, 11 in 21 km. 

Občinska športna zveza 
Moravske Toplice
Branko Recek
041 389 905

Razstava vezenin  

21. 10. 2017 (14.00–18.00)
22. 10.2017 (10.00–18.00)
Prosenjakovci, novi gasilski 
dom

Rokodelska razstava izdelkov, nastalih 
izpod rok spretnih prstov.  

Rokodelsko društvo Vrtnica
Metka Vugrinec
070 835 789  

Krompirjeva turistična 
tržnica 

30.  10.–3.  11.  2017,  
M. Toplice, pri Mercatorju  

Tržnica z izdelki in pridelki lokalnih po-
nudnikov. 

TIC Moravske Toplice
02 538 15 20 

 

 


