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Uvodnik

Tradicionalno Miklavževanje v Martjancih, kjer je krajevna skupnost v sodelovanju 
s Turističnim društvom Martin, Martjanci, obdarila skoraj 50 otrok.  

Želim vam mirne 
in lepe praznike

Dragi bralci našega občinskega glasila!
Pred nami so božični in novoletni prazniki, 
ko zaključujemo neko obdobje in v mislih 
načrtujemo, kaj bomo počeli v naslednjem 
letu, v čem bomo boljši, kaj bomo opustili … 

Želim vam, da v letošnjih praznikih najdete 
predvsem mir – v sebi in okrog sebe. Dan-
danes ga v naglici, v kateri živimo, mnogi 
iščemo. V sodobnem času vse prevečkrat 
mislimo, da bodo darila iz trgovin nadome-
stila našo prisotnost, iskreno besedo in čas, 
ki ga namenimo našim ljubljenim. Pozabili 
smo, da se je lepo usesti skupaj, se objeti, si 
zaželeti nekaj lepega in enostavno uživati v 
tem prazničnem času. 

Naj vas v najlepših dneh leta greje topel ob-
jem doma, mlajšim generacijam pa želim, 
da se vsaj v prazničnih dneh namesto po 
telefonu pogovarjate iz oči v oči. Obiščite 
babico in dedka ali pa starejšega soseda in 
jih le poslušajte. Boste videli, njemu boste 
polepšali praznike, vi pa se boste počutili 
veliko bolje kot po pogovoru z virtualnim 
prijateljem na Facebooku.
 
Lepe in mirne praznike! 

Janja Adanič Vratarič,  
odgovorna urednica
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Županova beseda 

Spoštovane bralke in bralci 
Lipnice!
Spet je leto naokrog in vsi skupaj smo eno leto starejši. Vmes 
smo izgubili nekatere ljudi, ki smo jih poznali ali so nam bili 
blizu. Spet drugi so privekali na svet in nas s svojo  bližino 
razveselili. Večkrat se sprašujem, kakšno popotnico za ta 
njihova komaj začeta življenja jim namenjamo mi, ki smo že 
tukaj. To so vprašanja, na katera je težko enostavno odgovo-
riti. Želimo jim predvsem toplino domače družine in doma.
Pred dnevi sem bil na otvoritvi zanimive razstave v  pomur-
skem muzeju z naslovom »Čez ta prag me bodo nesli, ko 
zatisnil bom oči«. Avtorica Jelka Pšajd je na zanimiv način 
zbrala navade, običaje, šege, povezane s smrtjo in pogrebi 
v Pomurju in Porabju. Poleg bogate zbirke je razstava po-
menljivo razkrila zanimiva dejstva o odnosu do življenja in 
smrti pri naših ne tako davnih prednikih. 

Dovolite mi nekaj razmislekov, ki se mi porajajo ob tej raz-
stavi in monografiji. Naši predniki  se smrti niso bali. Eno-
stavno so živeli z njo, se je zavedali in se tudi vse življenje 
pripravljali nanjo. Rojstvo in smrt sta bila bistvena sestavina 
vsake družine in vsakega doma naših prednikov. Večina teh 
domov na podeželju je bila sestavljena iz večgeneracijskih 
družin. Tako so v isti hiši bivali otroci, starši in stari starši. Tu 
in tam so bili zraven še strici ali tete. V takih skupnostih je 
večgeneracijsko sožitje  ali življenje bilo nekaj normalne-
ga in vsakdanjega. Danes je slika tudi pri nas na podeže-
lju precej drugačna. Vedno manj imamo večgeneracijskih 
družin. Naše starejše skušamo čim prej spraviti v domove 
za starejše, čeprav bi mnogi še lahko živeli doma. Zakaj se 
tako bojimo staranja in umiranja, da ga čim bolj hočemo 
odmakniti od našega vsakdanjika, od oči in ušes? Celo z za-
konom smo prepovedali pokojniku, da počiva do pogreba 
na svojem domu. Rojstvo, življenje in smrt so tri osnovne 
biti vsakega posameznika in tudi vsake družbe. Getoiziranje 
in tabuizacija rojstva in smrti vsakega  posameznika dela 
družine in družbo socialno manj povezane. Tako postajamo 
vse bolj družba egoističnih posameznikov, ki se vse težje 
prilagajamo. Posledično smo sposobni manj potrpeti ali 
se žrtvovati ali podrediti v skupini ali skupnosti. S temi in 
takimi lastnostmi bomo kot družba in skupnost ali narod 
nazadovali v svojem razvoju. Prepričan sem, da ti moderni 
trendi niso postali prevladujoči, saj tudi stroka spoznava, da 
je večgeneracijska skupnost družine močnejša v spopada-
nju s krizami in težavami v družbi.

V teh dneh, ko pričakujemo prve snežinke, je tudi čas, ko se 
ozremo nazaj v iztekajoče se leto. Prineslo je mnogo pre-
izkušenj pa tudi radosti in lepih trenutkov, ki se jih bomo 
spominjali. Skoraj šestdeset otrok se je letos rodilo v naši 
občini, kar je razveseljiv podatek, saj edino tako dobi naše 
delo smisel in prihodnost. Letos je tudi petstota obletnica 
reformacije, ki je pomemben mejnik tudi za našo lokalno 

skupnost. Tukaj skupaj živimo katoličani, evangeličani, bin-
koštni in verniki kalvinske veroizpovedi. Naša občina je sko-
raj svet v malem. Ob petstoletnici reformacije je izšla tudi 
biografija našega častnega občana in častnega škofa evan-
geličanske cerkve v Republiki Sloveniji mag. Geza Erniša. 
Knjiga z naslovom »V službi ljudi« izpod peresa gospe Jelke 
Kušar je izjemno zanimivo branje za vsakega od nas. Ob tej 
priliki tudi sam čestitam gospodu Erniši za ta pomemben 
dosežek, ki nas vse skupaj dela bogatejše in boljše ljudi.

Spoštovani. Ob iztekajočem se letu 2017 se iskreno zah-
valjujem vsem, ki ste kakorkoli prispevali k napredku in 
rasti naše lokalne skupnosti – Občine Moravske Toplice. 
Naj vam prihajajoči božični prazniki prinesejo mir, srečo in 
zadovoljstvo v krogu vseh, ki so vam blizu. 26. december je 
državni praznik dan samostojnosti in enotnosti. Ta dan se 
spominjamo plebiscita za samostojno Slovenijo, ki je po-
tekal na ta dan leta 1990. Brez takratnih dogodkov danes 
ne bi živeli v samostojni državi. Bodimo ponosni na svoje 
temelje državnosti in jih dostojno slavimo. Naj nam takratna 
enotnost in pogum tudi danes pomenita vzor in navdih za 
vse generacije.

V prihajajočem novem letu 2018 želim vsem bralkam 
in bralcem našega glasila Lipnica mnogo zdravja, sreče 
in zadovoljstva.

Alojz Glavač, župan   
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Iz občine

23. redna seja
občinskega sveta
23. redno sejo Občinskega sveta Občine Moravske Topli-
ce, ki je bila v petek, 20. oktobra 2017, je vodil podžupan 
Dušan Grof, ki je pozdravil vse prisotne. Po ugotovljeni nav-
zočnosti so člani občinskega sveta soglasno sprejeli zapisnik 
22. seje Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, skupaj 
s predlagano dopolnitvijo. 
Predsedujoči je predlagal dopolnitev dnevnega reda, posre-
dovanega z vabilom. Predlagal je, da se dnevni red dopolni 
s točko 4. Mnenje k predlogu za imenovanje direktorja PIŠK 
Murska Sobota, ostale točke dnevnega reda pa se ustrezno 
preštevilčijo.

Soglasno je bil sprejet naslednji razširjen dnevni red:
1. Poročilo o izvršitvi sklepov občinskega sveta.
2. Predlog soglasja k določitvi cene storitve pomoč 

družini na domu in določitvi subvencioniranja cene 
storitve pomoč družini na domu.

3. Predlog spremembe kadrovskega načrta za leto 
2018.

4. Mnenje k predlogu za imenovanje direktorja PIŠK 
Murska Sobota.

5. Volitve elektorjev in določitev kandidature za člana 
državnega sveta.

6. Pobude in vprašanja. 
7. Razno.

Občinski svet je bil seznanjen s Poročilom o izvršitvi 
sklepov Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, 
sprejetih na 22. seji. 

Dom starejših Rakičan je zaradi odprave plačnih anoma-
lij predlagal nove višje cene za izvajanje storitev pomoč 
na domu. Predlagal je, da ekonomska cena za pomoč 
na domu od ponedeljka do sobote namesto dosedanje 
16,18 EUR na efektivno uro znaša 17,01 EUR, ekonom-

ska cena za pomoč na domu za nedeljo in dela proste 
dni pa namesto dosedanje 17,83 EUR na efektivno uro 
znaša 18,77 EUR. Cena za uporabnika za pomoč na 
domu od ponedeljka do sobote znaša 7,06 EUR names-
to dosedanje 6,66 EUR/efektivno uro; za nedeljo in dela 
proste dni pa 7,94 EUR namesto dosedanje 7,49 EUR/ 
efektivno uro.

Predlagano Soglasje k določitvi cene storitve pomoč 
družini na domu in določitvi subvencioniranja cene sto-
ritve pomoč družini na domu je bilo sprejeto. 
Občinski svet je sprejel spremenjen kadrovski načrt ob-
činske uprave, v katerem je predlagana nova zaposli-
tev na uradniškem delovnem mestu višji svetovalec za 
nedoločen čas. Občinski svet je ob tem sprejel dodatni 
sklep, da se župan pred objavo razpisa posvetuje s Ko-
misijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
Glede na to, da je občina zelo zadovoljna z delom dosedanje 
direktorice, ki je sanirala finančno stanje knjižnice, občinski 
svet ni podal pozitivnega niti negativnega mnenja k 
imenovanju Klaudije Šek - Škafar, Murska Sobota, za 
direktorico Pokrajinske in študijske knjižnice Murska 
Sobota.  

V skladu s Pravili za izvolitev predstavnikov Občine Moravske 
Toplice v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter 
za določitev kandidata za člana državnega sveta, je bilo na 
seji izvedeno tajno glasovanje, ki ga je v skladu s 46. čle-
nom Poslovnika Občinskega sveta Občine Moravske Toplice 
vodila in ugotavljala izide, tričlanska komisija, ki jo je vodil 
predsedujoči. Glasovalo se je z glasovnicami, na katerih so 
bili kandidati napisani po vrstnem redu, ki ga je sestavila 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

Komisija je po končanem glasovanju ugotovila, da sta naj-
več glasov prejela kandidata: 
1. ŠTEFAN KODILA,
2. IGOR CAMPLIN,
ki sta izvoljena za predstavnika v volilno telo (elektorja).
Za kandidata za volitve člana državnega sveta – pred-
stavnika lokalnih interesov je bil določen  kandidat 
MARJAN MAUČEC, Gančani 80. 

Pri točki pobude in vprašanja je bil izpostavljen problem 
kvalitete pitne vode ob prehodu na Pomurski vodovod, 
voda je preveč klorirana, občani pa zaskrbljeni, saj se jim je 
povišal strošek nakupa filtrov oz. ustekleničene pitne vode. 
Pojasnjeno je bilo, da je klor potreben zaradi priklopa novih 
cevovodov.  
Župan je člane občinskega sveta seznanil, da je izvršen 
nakup prostorov bivše pošte Martjanci, kamor bo preseljen 
arhiv iz Mlajtincev, ter da je podpisana prodajna pogodba 
za prodajo gostišča Oaza. 

Občinska uprava 

Svetniki so izpostavili tudi problem kvalitetne pitne vode.
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Iz občine

Sprejet Odlok o Občinskem 
prostorskem načrtu 
občine Moravske Toplice
Občinski svet Občine Moravske Toplice je na 
4. izredni seji dne 5. 12. 2017 sprejel Odlok o 
Občinskem prostorskem načrtu občine Moravske 
Toplice, ki ga je pripravil ZEU, družba za 
načrtovanje in inženiring d.o.o. Murska Sobota. 
Občinski prostorski načrt Občine Moravske Toplice (v nadalj-
njem besedilu: OPN) je temeljni prostorski razvojni dokument, 
ki je nadomestil obstoječe prostorske akte: Odlok o spre-
membah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega 
in Srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje 
Občine Moravske Toplice in Odlok o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje Občine Moravske Toplice. 
OPN je prostorski akt, s katerim se, ob upoštevanju usmeritev 
iz državnih prostorskih aktov (Odloka o strategiji prostorskega 
razvoja Slovenije in Uredbe o prostorskem redu Slovenije), 

Garancije bančnim kreditom v 
regiji Pomurje 
v okviru Regijske garancijske sheme Pomurje
Razvojna agencija Sinergija, sodelujoča razvojna institucija 
RRA za Pomurje, kot izvajalec regijske garancijske sheme v 
Pomurski regiji obvešča, da so na voljo garancije bančnim 
kreditom v regiji Pomurje v okviru Regijske garancijske 
sheme (v nadaljevanju RGS) in vabi vse zainteresirane 
upravičence, da na podlagi objavljenega Javnega razpi-
sa za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja 
podjetja v okviru regijske garancijske sheme v regiji Pomurje 
(Ur.l. RS št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017) oddajo vlogo za pri-
dobitev garancije za bančne kredite.

Garancije RGS Pomurje za bančne kredite na območju Pomur-
ske regije razpisuje RA Sinergija kot izvajalec po pogodbi s 
Slovenskim regionalno razvojnim skladom, ter v sodelo-
vanju z bankami: Delavsko hranilnico d.d., Banko Sparkasse 
d.d., NLB d.d., Novo KBM d.d. in Primorsko hranilnico Vipava d.d.. 

UPRAVIČENCI do garancij so gospodarski subjekti, ki de-
lujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Po-
murje:
• mikro, male in srednje velike gospodarske družbe,
• samostojni podjetniki,
• zadruge,
• socialna podjetja.

POGOJI ZA PRIDOBITEV GARANCIJE:
• garancija znaša od 50 do 80 % odobrenega bančnega 

kredita; 
• najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji znesek kre-

dita pa 500.000 EUR; 

razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji in 
izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske 
ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja 
objektov v prostor. OPN velja za celotno območje občine, ra-
zen na območju že veljavnih zazidalnih načrtov, lokacijskih na-
črtov, ureditvenih načrtov in občinskih podrobnih prostorskih 
načrtov. OPN je podlaga za pripravo projektov za pridobitev 
gradbenih dovoljenj po predpisih o graditvi objektov in izdajo 
dovoljenj za posege v prostor. 
Za celotno območje občine je glede na pretežno rabo prosto-
ra določena osnova oz. podrobnejša namenska raba prostora. 
Na podlagi celovite analize prostora, njegovih vrednot, značil-
nosti, prepoznavnosti, načrtovanih prostorskih ureditev, ome-
jitev in pravnih režimov v prostoru ter pretežne namenske 
rabe prostora so določene enote in podenote urejanja pros-
tora. Za vsako podrobno namensko rabo prostora oz. enoto 
urejanja prostora so določeni prostorsko izvedbeni pogoji.
OPN je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 67/2017 in začel 
veljati naslednji dan po objavi, to je 30. 11. 2017. 

Občinska uprava

• doba vračanja je do 8 let, v nobenem primeru pa ne sme 
preseči 19. 03. 2025; 

• moratorij je možen do 12 mesecev oz. do 6 mesecev za 
kredite, ki so več kot 60 % namenjeni za obratna sredstva, 
in se všteva v čas skupne dobe vračanja kredita; 

• upravičeni stroški za obratna sredstva so lahko do 100 
%, vendar največ 200.000,00 EUR; v primeru, ko delež 
upravičenih stroškov za obratna sredstva presega 60 % 
vseh upravičenih stroškov, se kredit odobri za največ 3 leta;

• vlagatelj zavaruje prejeti kredit z garancijo Sklada v višini 
do 80 % vrednosti posojila in drugimi oblikami zavarovanj, 
kot jih dogovori z banko, odvisno od stopnje tveganosti 
projekta in vlagatelja; 

• RGS deluje po principu de minimis; 
• rok in način prijave: do porabe sredstev oz. najpozneje do 

19.04.2018; pisna vloga se odda priporočeno po pošti na 
naslov Razvojna agencija Sinergija d.o.o., Kranjčeva ulica 3, 
9226 Moravske Toplice, ali osebno v pisarnah RA Sinergija, 
v Martjancih 36.

Celoten javni razpis in razpisna dokumentacija sta dos-
topna na spletni strani Razvojne agencije Sinergija: 
www.ra-sinergija.si/sl/rgs/.

Za vse dodatne informacije:
• pišite na e-naslov: rgs.pomurje@ra-sinergija.si,
• pokličite na 02/ 538 13 58 (ga. Valerija Vogrinčič), ob delav-

nikih med 8.00 in 12.00 uro, 
• ali se osebno zglasite v pisarnah Razvojne agencije  

Sinergija v Martjancih 36. 
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Na podlagi 21. člena Statuta Občinske športne zveze Moravske toplice in Pravilnika o proglasitvi najboljšega športni-
ka, športnice, športnega društva in športnega delavca v Občini Moravske Toplice komisija za izbor športnika objavlja

R  A  Z  P  I  S
ZA IZBOR ŠPORTNIKA, ŠPORTNICE, ŠPORTNEGA DRUŠTVA IN 

ZASLUŽNEGA ŠPORTNEGA DELAVCA OBČINE MORAVSKE TOPLICE V LETU 2017

I.
Razglasili bomo najboljšega (-o, -e):
- športnika
- športnico
- športno društvo
- perspektivnega športnika in športnico (letnik 2000 in mlajši-a)
- zaslužnega športnega delavca 
- zaslužnega športnega delavca upokojenca

II.
Vsi predlogi morajo biti pisno utemeljeni in morajo vsebovati podatke o predlagatelju, podatke o predlaganem (ime in 
priimek, letnico rojstva, bivališče, športna panoga udejstvovanja in ime društva (kluba) katerega član je predlagani, kratek 
opis uspehov in rezultatov športnika).
Kandidati morajo imeti stalno bivališče v Občini Moravske Toplice.
Predloge lahko podajo vsa društva, klubi, sekcije in šole ne glede na sedež in občani občine Moravske Toplice.

III.
Pisne predloge posredujte najpozneje do 12. januarja 2018 na naslov:

OBČINSKA ŠPORTNA ZVEZA MORAVSKE TOPLICE
KOMISIJA ZA IZBOR ŠPORTNIKA LETA
Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice
                                                                                                                           OŠZ Moravske Toplice

Komisija za izbor športnika

PREDLOG
ZA IZBOR ŠPORTNIKA, ŠPORTNICE, ŠPORTNEGA DRUŠTVA, PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA IN ŠPORTNICE  

IN ZASLUŽNEGA ŠPORTNEGA DELAVCA OBČINE MORAVSKE TOPLICE V LETU 2017 (ustrezno obkroži)

Podatki o predlaganem (ime in priimek, bivališče, letnica rojstva, športna panoga udejstvovanja):
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Zimsko vzdrževanje 
kategoriziranih cest   
v Občini Moravske Toplice
Zimske razmere na cestah terjajo od nas 
prilagajanje razmeram. Pravočasna namestitev 
opreme vozil za zimske razmere, prava obutev, 
pravočasni odhodi od doma, prilagajanje hitrosti 
razmeram na cesti in še veliko drugih dejavnikov 
nam v zimskih razmerah lahko  zagrenijo ali 
olajšajo vožnjo oz. hojo na prometnih površinah.
Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih 
za omogočanje prevoznosti cest in varnosti cestnega pro-
meta v zimskih razmerah.
Vse prevečkrat pozabimo, da je zimska služba namenjena 
zgolj zagotavljanju prehodnosti in prevoznosti, ne pa zago-
tavljanju nadstandardnega pluženja in posipanja.
Na celotnem območju Občine Moravske Toplice zim-
sko službo na kategoriziranih cestah, ki traja praviloma 
od 15. novembra do 15. marca naslednjega leta, izvaja 
ČISTA NARAVA d.o.o. Tešanovci. V tem času se ceste vzdr-
žujejo v skladu z izvedbenim programom zimske službe, 
ki z usposobljenimi ekipami in mehanizacijo poteka po 

določenem prednostnem redu.  Delitev po posameznih 
prioritetah je izdelana glede na kategorijo ceste, gosto-
to prometa, geografsko-klimatske in krajevne potrebe.  
Predmet zimske službe so vse kategorizirane ceste in pločni-
ki, skladno z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest. 
Odstranjevanje snega z voznih površin se prične tak-
rat, ko višina snega na cestah presega 10 cm, vendar ne 
več kot 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske 
opreme vozil. Ceste se štejejo za prevozne tudi tedaj, ko je 
promet oviran zaradi ostanka snega na vozišču, vključno z 
delno snežno desko.
Odstranjevanje snega s pločnikov se prične takrat, ko 
višina snega presega 10 cm, vendar ne več kot 20 cm, 
hoja pa je možna z ustrezno obutvijo.
Pluženje snega je organizirano po pravilniku tako, da je omo-
gočena prevoznost cest:

1. Lokalne ceste (večinoma ceste med naselji) – v času 
od 07. do 20. ure. Možni so zastoji.
2. Javne poti, pločniki, avtobusne postaje in ostale 
javne površine, ki so večjega pomena,  se čistijo po kon-
čanem sneženju. Zagotoviti je potrebno dostopnost do 
objektov v javni rabi. 

V obdobju močnega sneženja, ob močnih zametih in snež-
nih plazovih prevoznosti ni nujno zagotavljati. Podobno velja 
za poledico, če je zaradi dežja cesta gladka in poledice ni 
možno odpraviti z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi. 

Zimske razmere so pogosto nepredvidljive, zato  pozi-
vamo vas občane, da spremljate vremenske napove-
di, se na pot odpravite pravočasno, z ustrezno zimsko 
opremo,  upoštevaje prometno signalizacijo ter  hitrost 
vožnje prilagodite razmeram na cestišču.  

Čista narava d.o.o.

Komunalni kotiček

Vodovod sistema B d. o. o.
Kako zaznavamo pitno vodo? 
Okus, vonj in barva vode so lastnosti pitne vode, ki jih ugotavlja-
mo s čutili. So ena prvih sprememb vode, ki jih porabniki sami 
zaznajo. Te se včasih pojavljajo v obstoječih vodovodnih siste-
mih, pri zamenjavi vodnega vira ali priključitvi na novo-izgrajeni 
vodovodni sistem.

Vonj in okus pitne vode
Zaznavanje vonja je pogojeno z okoljem, v katerem se človek 
nahaja, temperaturo okolja, temperaturo vode,  vlago v ozračju 
in gibanjem zraka. Praviloma se sposobnost zaznavanja okusa in 
vonja med posamezniki lahko precej razlikuje.
Povišanje temperature vode poveča intenzivnost njenega vonja. 
Spremenjen okus ali vonj vode lahko povzročajo tudi spremembe 
v viru oskrbe z vodo in pripravi (dezinfekciji) vode.
Spremembe v vodi nastanejo tudi zaradi sprememb v vodovod-
nem omrežju in instalaciji objekta, kot posledica korozije materiala. 

Na okus in vonj vode lahko vpliva tudi prisotnost 
in aktivnost mikroorganizmov v pitni vodi oz. nji-
hova prisotnost na delih vodovoda. 

Barva pitne vode
Voda izgleda bele barve kot posledica vsebnosti zraka. Vzrok so 
mehurčki zraka v vodi, ki se po določenem času izločijo iz vode in 
voda se popolnoma zbistri. Voda izgleda bele barve tudi v primeru, 
ko se zaradi stika vode z zrakom, posebno pri povišani temperaturi 
vode, izloča kalcijev karbonat (vodni kamen). Različne odtenke 
rjave barve vode lahko povzročita železo in mangan, ali pa višje 
koncentracije različnih organskih snovi v pitni vodi. Spremembe 
v  obarvanju vode nastanejo lahko tudi kot posledica dviganja 
usedlin, npr. zaradi spremembe smeri ali hitrosti toka vode, zaradi 
loma cevi, odpiranja ali zapiranja ventilov ali stanja interne vodo-
vodne napeljave uporabnika.

Več si lahko preberete na naši spletni strani: 
www.vodovod-b.si
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Reja krav dojilj in rejnic
Namen reje krav dojilj v Sloveniji in Pomurju:
Pomanjkanje kvalitetnih telet za pitanje in prireja kvalite-
tnega govejega mesa. Ohranjanje pokrajine, poseljenosti in 
preprečevanje zaraščanja kmetijskih površin, naravni krogo-
tok hranil, prireja zdrave in kakovostne hrane.

Program reje krav dojilj: Mora podpirati znanje in izkušnje 
rejcev – strokovnjakov, velikost čred in organiziranost  rejcev. 

Krava dojilja je krava mesne ali kombinirane pasme, pasme 
z velikim okvirjem, lahko  izvira iz križanja mesne in kombi-
nirane ali mesne in mlečne pasme, da ima vsako leto rojeno 
zdravo vitalno tele in uspeva po genetskem potencialu pre-
topiti v prakso lastnost dolgoživost (vsaj 10 do 15 telitev) v 
naravnem okolju travinja kot obnovljivega vira. 

Telesne lastnosti: Dolge, široke in globoke živali, odličen 
fundament in čvrsti parklji, zelo dobra omišičenost, zdravo 
in funkcionalno vime.

Proizvodne lastnosti: Mirne in odlično prilagodljive živali za 
pašo, visoki prirasti, redne normalne do lahke telitve, dober 
materinski čut, odlična mlečnost, dobro rastna teleta z visoko 
odstavno težo, odlična plodnost, visoka sposobnost za uživa-
nja krme pri pitanju, visoki dnevni prirasti z izrazito omišiče-
nostjo, odlična marmoriranost z ustrezno klavno kakovostjo …

Končni proizvod je odstavljeno tele, ki lahko potem nada-
ljuje v pitanju ali kategorijo mesa teletina ali je kot plemen-
ska žival v mesnem tipu za remont črede. Mleko od krav 
dojilj se ne prodaja v mlekarno. 

Sistemi reje: Celoletna reja na pašniku. Podaljšanje pašne 
sezone in prezimovanje na prostem pomeni večjo gospo-
darnost. Donosen ekstenziven način prireje mesa, nižji stro-
ški, deloma odpade delo s steljo, nižji stroški za 8%, kidanje 
in razvoz gnoja po pašniku, 7 % 
nižji stroški, ne rabimo skladišč-
nih kapacitet (krma in stelja), gi-
banje živali pa povečuje njihovo 
odpornost in boljše zdravstve-
no stanje. Nižji stroški zaradi 
amortizacije objektov, ki znašajo 
9 % hlevske reje, nižji so stroški 
za mehanizacijo, 25–30 % manj 
dela, nižji so stalni stroški, manjša 
poraba osnovne krme. Hkrati se 
poveča poraba krme pozimi za 
15–20 % ali 9–12 % skupnih 
stroškov reje, sproten dovoz 
pitne vode pozimi, viške krme 
ovijemo v okrogle bale za zimo in 
jih skladiščimo na robu pašnika, 
kjer bodo živali prezimovale …
Na pašniku je potrebna stalna 
kontrola živali.

Pašna reja je uspešen način izkoriščanja ruše, ko je:
Zagotovljen nadzor nad velikostjo zemljišča, ki ga skupina 
živali pase, številom živali v taki skupini na pašniku, trajanje 
paše skupine živali v posamezni ogradi ali na delu pašnika, 
posamezno živaljo na pašniku zaradi zdravljenja, pripusta, 
tehtanja in prodaje … S tem sistemom reje prihranimo veli-
ko delovnega časa in omejimo zaraščanje kmetijskih površin 
tam, kjer ni mogoče intenzivno kmetovanje – košnja.
Ekološki motivi: vzdrževanje in nega travinja z govedom.

Ekonomski motivi: izraba neizkoriščenih površin, pridobi-
tev časa za druga kmetijska opravila, rentabilnost reje, pita-
nje oz. vzreja na paši.

Dejavniki za uspeh pri reji krav dojilj:
Teleta sesajo mleko pri kravi celo laktacijo.
V uporabi so mesne pasme, kombinirane pasme s poudar-
kom na meso ali križanke mlečna x mesna.
Poleti so vse živali na paši.
V zimskem času se uporabljajo poceni hlevski objekti, eno-
kapnice, šotor …

Za eno kravo dojiljo porabimo cca 50 ur za opazovanje in 
oskrbo (krmljenje, čiščenje, vzdrževanje pašnika, telitve, go-
njenje in pregled na brejost).

Velik pomen dajemo zdravstvenemu stanju in plodnosti.  
Za trženje obstajajo kvalitetni programi preko blagovnih 
znamk, saj v tem sistemu reje proizvedemo najkvalite-
tnejšo goveje meso.

Krave dojilje odlikuje :
Vitalnost, kakovost mesa, odlična prilagodljivost, do-
ber materinski čut, visok genetski potencial za prirast, 
normalne do lahke telitve, zdrave živali ter ekološka 
reja. 

Marjan Špur

Kmetijski nasveti

Krava dojilja s teleti na pašniku. 
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Tukaj smo doma

Ivanovci – rojstni kraj številnih 
pomembnih mož
Ivanovci so še ena izmed vasi v naši občini, kjer 
prebivalci veliko postorijo sami. Ob tem pa se 
ponašajo tudi z bogato zgodovino, saj se je v 
njihovi vasi rodilo veliko številko pomembnih mož. 
V Ivanovcih, ki so v zaključujočem se letu zelo uspešno izpe-
ljali 22. vaške igre, živi po besedah predsednika krajevne skup-
nosti Ludvika Novaka cca 130 prebivalcev, ki so po veroizpo-
vedi evangeličani in katoličani. Predsednik KS nam je povedal, 
da se zadnja leta v vas spet vrača življenje, saj se mladi vračajo 
nazaj, pa tudi otrok je več kot prejšnja leta. V vas se v zadnjem 
času priseljujejo tudi od drugod, imajo pa tudi dosti vikendov.  
Kar se tiče gospodarstva, se v manjši meri ukvarjajo z ži-
vinorejo, precej ljudi dela v tujini (Avstrija), zelo uspeš-
no pa se ukvarjajo z vinogradništvom in sadjarstvom.   
V vasi so aktivna Turistično, kulturno in športno društvo, ga-
silsko društvo, Lovska družina Ivanovci, v Vinogradniškem 
centru pa ima svoje prostore Društvo vinogradnikov Goričko. 
Ludvik Novk, ki je v vasi aktiven že 40 let, je med našim 
pogovorom poudaril, da so tukaj doma dobri ljudje, saj 
so po besedah predsednika KS veliko stvari naredili sami, 
vaščani so veliko prispevali tudi finančno. Tako so v zad-
njih letih naredili optiko, konec leta pa bodo po štirih letih 
končali tudi vežico, po celi vasi imajo sedaj tudi vodovod. V 
vaško-gasilskem domu, kjer se zbirajo in družijo tudi mla-
di, so v letošnjem letu uredili novo gretje in hlajenje. Želi-
jo si urediti še cestno infrastrukturo, saj marsikatera hiša 
še nima asfalta do doma, v načrtu pa je tudi razsvetljava. 
Ivanovce pa ne odlikuje le delavnost in sodelovanje, am-
pak tudi bogata zgodovina. V tej mali gorički vasi so se 
namreč rodili številni pomembni možje, ki jih najdemo 
tudi na prospektu o Ivanovcih: Agost Peter Lutharič (oko-
li 1708-1751): evangeličanski duhovnik, nabožni pisec, 

zdravnik in avtor Doktorskoga znanja knjig. Aleksander 
Terplan (1816-1858): evangeličanski duhovnik Puconske 
cerkvene občine, prevajalec, avtor šolskih in nabožnih 
knjig. Jožef Borovnjak ( 1826-1909): izdajatelj šolskih knjig 
in »duhovno vezje« med predstavniki štajerske in prekmur-
ske inteligence. Dr. Franc Ivanocy (1857-1913): župnik na 
Tišini in začetnik prekmurskega katoliškega periodičnega 
tiska. Mikloš Küzmič (1737-1804): za Števanom KÜzmičem 
najpomembnejši pastoralni pisec, pokopan v Kančevcih. 
Ta pokrajinsko in zgodovinsko barvita vas je s prebivalci, ki v 
njej živijo, še en dokaz, da s skupnimi močmi lahko dosežemo  
vse.

Janja Adanič Vratarič

Letošnje 22. vaške igre so potekale v Ivanovcih

V vasi vsako leto prirejajo Ivanocyjev pohod (foto: Simona Gomboc). Vaščani veliko naredijo sami. Na fotografiji nova vaška vežica.

Vaški dom je med drugim tudi zbirališče mladih. 
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»Včasih je treba stopiti iz svojega 
območja udobja« 
Dora Pulić Čontala prihaja iz Sebebeborcev 
in obiskuje 4. letnik gimnazije BORG v Bad 
Radkersburgu. Letošnje poletje se je odločila za 
počitniško delo v Angliji, za Lipnico je povedala 
več o tem. Zanimalo pa nas je tudi, kakšen je bil 
njen maturantski ples v Avstriji.
Med poletnimi počitnicami si opravljala počitniško delo 
v Angliji. Kako to, da si se odločila za tovrstno delo? 
Dora: Za program »Au Pair« sem prvič slišala lansko leto, ko 
smo v šoli imeli predstavitev dodatnih opcij za po maturi. 
Spomnila sem se, da tudi sama poznam osebi iz kroga znan-
cev, ki sta v mojih letih prav tako upravljali delo kot Au Pairki v 
Veliki Britaniji. Povprašala sem po njunih izkušnjah ter se tako 
dodatno navdušila za takšno delo. Ker ena od njiju zdaj tudi 
živi v Angliji, mi je pomagala pri prijavljanju ter povpraševanju 
po delu. Ko se je potem našla družina, ki je potrebovala po-
moč v gospodinjstvu čez poletje, smo podrobneje sklenili 
pogoje in se zmenili za točen datum mojega odhoda.

V katerem kraju si bila in kaj si delala?
Dora: Bila sem v podeželjskem kraju Husbands Bosworth, ki 
se nahaja v bližini mesta Leicester. Ker sta moja gostiteljska 
starša čez poletje gradila in širila svoje podjetje, se razume, 
da nista imela veliko časa za vsakodnevna domača opravila, 
za to sem potem skrbela jaz. Kuhala sem, pospravljala, čistila, 
prala in skladala perilo in predvsem skrbela za otroke. Poleg 
tega sem včasih tudi pomagala na bazenu (imajo namreč 
zelo uspešno šolo plavanja), kjer sem bila v pisarni z mamo 
Jo in tam širila svoje angleško besedišče. 

Kako se življenje v Angliji razlikuje od življenja pri nas?
Dora: Ljudje v Angliji povprečno začnejo delovni dan 8–9, iz 
službe pa prihajajo okoli petih popoldne, iz tega razloga si za 
kosilo privoščijo kakšen sendvič in krompirček v sosednjem 
pubu, večerje pa so obilne in čas, ko se celotna družina zbere 
za mizo. Seveda pa ne držijo vsi stereotipi, ki jih slišimo. Moja 
družina na primer ni spremljala nogometa pa tudi čaja niso 

marali preveč. Moj najljubši angleški »običaj« je bil nedeljski 
»sunday roast«, ki sestoji iz vedno enakih jedi, potem pa si 
sam izbereš, kaj točno si položiš na svoj krožnik. To me je 
fasciniralo predvsem zato, ker to počne skoraj brez izjeme 
vsaka družina. Kljub temu da noben teden ni bil enak, so ta 
nedeljska kosila bila prijetna stalnica. 

Kaj bi svetovala vsem mladim, ki si želijo iti v tujino, pa 
vendar še nekako oklevajo pri svoji odločitvi?
Dora: Spustite se v to dogodivščino, kljub vsem pomisle-
kom. Včasih je treba izstopiti iz svojega območja udobja, 
čeprav ne vemo, kaj nas pričakuje. 

Pa preidiva še na drugo temo. Kot dijakinja šole v Av-
striji si letos že imela maturantski ples. Kako se le-ta 
razlikuje od maturantskih plesov pri nas?
Dora: Ključna razlika je v tem, da maturatnski ples v celoti 
organiziramo dijaki sami, kar je za nas zelo velik izziv. To je 
tudi razlog, da se pri nas priprave za maturantski ples zač-
nejo že v tretjem letniku in trajajo vse do samega dogodka, 
ki je vsako leto nekje med sredino septembra in koncem 
oktobra. Naši maturantski plesi imajo vsako leto drugačno 
tematiko, ki je potem tudi rdeča nit maturantskih slik in ple-
sov. Letošnje leto smo izbrali temo “Golden Moments” in se 
zabavali v stilu zlate dobe dvajsetih let. Maturanti sami smo 
pri plesu razdeljeni na skupine, tako da vsak zapleše samo 
enega od treh plesov. Še ena zanimivost je to, da morajo 
imeti vse maturantke oblečene bele obleke, za ostale obi-
skovalce pa je obvezna večerna toaleta. Ples je odprt za vse 
obiskovalce, ne le za družinske člane in povabljene. Celoten 
denarni zaslužek se po odplačanih dolgovih porazdeli med 
vse maturante. Sama organizacija je precej naporna, vendar 
smo ob tem pridobili obilo organizacijskih in tudi finančnih 
izkušenj ter okrepili razredne skupnosti.

Kakšne pa so tvoje želje za študij? Te tudi v prihodnosti 
mika tujina?
Dora: Svojo pot bi vsekakor rada nadaljevala v tujini, za-
enkrat še v sosednji Avstriji v Gradcu ali na Dunaju. Moj že-
leni študij pa je psihologija. 

Janja Adanič Vratarič 

Dora se je ob delu v Angliji tudi marsičesa naučila. Na Dorini šoli imajo vse maturantke oblečene bele obleke.

Utrip občank in občanov
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»Glasba je strast, ki se ji ne 
moremo upreti« 
The Moon Lions so širši javnosti postali znani, 
ko so nastopili v šovu Slovenija ima talent, pred 
njimi pa je nov izziv – Ema 2018. O načrtih in 
lastnih skladbah smo se pogovarjali s pevcem 
Mitjem Gorzo iz Prosenjakovcev, ki ga je, skupaj 
z ostalimi člani banda, odziv na poletnem kon-
certu v domačem kraju zelo pozitivno presenetil.

Kdaj ste ustanovili vaš band in kdo vse so člani?
Mitja: Band smo ustanovili leta 2014, a smo medtem imeli 
več premorov, ko nismo bili aktivni. Člani smo: pevec Mitja 
Gorza, kitarist David Ficko, basist Tomas Pocak, klaviaturist 
Mario Horvat in bobnar Mitja Domonkoš.   

Na spletu lahko vidimo, da igrate coverje rock bandov. 
Se v tej glasbeni zvrsti najbolj najdete ali vam je blizu 
še katera druga?
Mitja: Tako je, najraje igramo rock in pop-rock glasbo, od 
večnih klasikov pa do modernejših hitov. Tudi na področju 
avtorske glasbe bi radi ustvarjali v teh zvrsteh.      

Kako se odločite, za katero pesem boste posneli cover?
Mitja: Pesem mora biti za nas nekaj posebnega, saj nam je 
res redkokdaj katera pesem tako zelo všeč, da se odločimo 
posneti cover. Verjetno jih imamo tudi zato tako malo. :)  

Lahko v bližnji prihodnosti pričakujemo kakšno vašo 
skladbo  oziroma mogoče celo album?
Mitja: Trenutno res delamo na tem, da bi ustvarili več lastnih 
skladb. In ja, že v bližnji prihodnosti lahko pričakujete av-
torsko pesem, na album pa boste morali še malo počakati. 

Na kateri vaš dosedanji nastop ste najbolj ponosni?
Mitja: Najbolj smo ponosni na nastop v šovu Slovenija ima 
talent, ki je bil super izkušnja, čeprav ni šlo vse po načrtih; in 
na koncert v Prosenjakovcih, na katerem smo doživeli tako 
pozitiven odziv, da smo težko verjeli, kaj se dogaja. Domače 
občinstvo nas je več kot le sprejelo, bilo je navdušeno nad 
našim nastopom. Neprecenljiv občutek! 

Kaj ste se naučili iz sodelovanja v šovu Slovenija ima 
talent?
Mitja: Nastop tam je bil zares nekaj posebnega. Nastopili 
smo v ljubljanski Operi, prejeli izjemen odziv publike, trikrat 
»da« in vstopnico v naslednji krog. Bili smo izjemno zado-
voljni. Nato je sledilo snemanje izločitvene oddaje, kjer smo 
izpadli iz šova, in zvečer še oddaja na televiziji, v kateri bi 
morali biti prikazani tudi mi, a naš nastop zaradi neprido-
bljenih avtorskih pravic za skladbo ni bil predvajan. To je bilo 
za nas veliko razočaranje, a smo iz izkušnje naredili zanimivo 
zgodbo, ki nam je vseeno prinesla nekaj pozitivnih odzivov 
na Facebooku. Naučili smo se, da življenje ni vedno pošteno 
in da je iz dane situacije treba narediti najboljše, kar se da. 
Verjamemo pa tudi v to, da se vse zgodi z razlogom. 

Kje vas lahko poslušamo konec decembra in kakšni so 
vaši načrti za naslednje leto?
Mitja: Konec decembra boste morda lahko slišali kakšno 
novo priredbo na YouTubu ali Facebooku, smo se pa tudi 
prijavili na Emo 2018 in kdo ve, morda pa bomo sprejeti in 
boste lahko glasovali za nas. V nasprotnem primeru bomo 
vseeno delali naprej, ustvarjali in preizkušali nove stvari. Glas-
ba je strast, ki se ji ne moremo upreti. 

Janja Adanič Vratarič 

 

A zene olyan szenvedély, 
amelynek nem tudunk ellenállni 
A The Moon Lions együttest akkor ismerte meg 
a nyilvánosság, amikor indultak a Slovenija ima 
talent tehetségkutató showban, most pedig 
újabb kihívás előtt állnak, ami nem más, mint az 
Ema 2018. A tervekről és saját szerzeményekről 
Gorza Mitja, pártosfalvi énekessel beszélget-
tünk, aki az együttes többi tagjával együtt, a 
nyári hazai koncerten, igencsak kellemesen 
meglepett bennünket. 

Mikor alakult az együttes, és kik a tagjai?
Mitja: Az együttes 2014-ben alakult, és néhány kisebb-na-
gyobb megszakítással, azóta is működik. A tagok: Gorza Mitja 
ének, Ficko David gitár, Pocak Tomas basszusgitár, Horvat 
Mario billentyűs hangszerek és Domonkoš Mitja dobok.   

Az interneten található felvételek alapján úgy tűnik, 
leginkább rock együttesek dalainak feldolgozásaival 
szerepeltek. Ez áll hozzátok a legközelebb? Vagy van 
még más is?
Mitja: Így igaz, leginkább rock és pop-rock zenét játszunk, 
az örök klasszikusoktól az újabb számokig. A szerzői oldalon 
is ezt a műfajt szeretnénk követni. 

Utrip občank in občanov

The Moon Lions sestavljajo pevec Mitja Gorza, kitarist David Ficko, basist 
Tomas Pocak, klaviaturist Mario Horvat in bobnar Mitja Domonkoš./
The Moon Lions együttes tagjai: Gorza Mitja ének, Ficko David gitár, 
Pocak Tomas basszusgitár, Horvat Mario billentyűs hangszerek és 
Domonkoš Mitja dobok.  
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Minek alapján dől el, hogy melyik dalt fogjátok feldol-
gozni?
Mitja: A lényeg, hogy számunkra különleges legyen a dal, 
mert hiszen ritkán fordul elő, hogy annyira tetszik egy dal, 
hogy a feldolgozás mellett döntünk. Talán ezért is van ezek-
ből viszonylag kevés.  

Számíthatunk-e a közeljövőben újabb saját szerze-
ményre, netán egész albumra?
Mitja: Jelenleg valóban azon dolgozunk, hogy minél több 
saját szerzeményünk legyen. És igen, a közeljövőben már 
elkészül egy szerzői darab, az albumra viszont még egy kis 
ideig várni kell. 

Az eddigiek közül melyik szereplésre vagytok a legbüsz-
kébbek?
Mitja: Leginkább a Slovenija ima talent show jelent kiváló 
tapasztalatot, noha nem minden a tervek szerint történt; és a 
pártosfalvi koncertre, ahol annyira kedvező volt a visszajelzés, 
hogy alig hittünk a szemünknek. A hazai közönség nem csak 
elfogadott bennünket, hanem kimondottan lelkes volt. És ez 
leírhatatlan élmény volt számunkra.

Milyen tanulságai vannak a tehetségkutató vetélkedőn 
történt részvételnek?
Mitja: Az valóban nagyon különleges volt. A ljubljanai ope-
raházban volt a rendezvény, a közönség rendkívül lelkesen 
fogadott bennünket, aztán ott volt a három „igen” és a be-
lépő a következő körbe. Nagyon elégedettek voltunk. Aztán 
következett a kiszavazós műsor készítése, és mi kiestünk a 
showból, aztán az esti tévéműsor, ahol nekünk is szerepel-
nünk kellett volna, viszont a dal szerzői jogának megszerzése 

nem valósult meg, így a szereplés is elmaradt. Számunkra 
ez óriási csalódás volt, viszont a tapasztalatból egy érdekes 
történetet kreáltunk, amely néhány pozitív Facebook vissza-
jelzést mégiscsak hozott nekünk. Megtanultuk, hogy az élet 
nem mindig igazságos, és hogy minden helyzetből a lehető 
legjobbat kell kihozni. És hiszünk abban is, hogy ok nélkül 
semmi sem történik.

Hol hallhatunk benneteket december végén és milye-
nek a jövő évi tervek?
Mitja: December végén netán a YouTube vagy a Facebook 
közösségi médiában lesz hallható egy-egy újabb feldolgo-
zás, ugyanakkor jelentkeztünk az Ema 2018-ra, és ki tudja, 
ha bejutunk, akár szavazhatnak is ránk. Persze, ellenkező 
esetben sem fogunk leállni, tovább dolgozunk, alkotunk, új 
dolgokat fogunk kipróbálni. A zene olyan szenvedély, amely-
nek nem tudunk ellenállni.

Fantom je v zelo lepem spominu ostal poletni koncert v Prosenjakovcih./ 
A nyári, pártosfalvi koncertet a fiúk szép emlékként őrzik.

Kellemes karácsonyi 
ünnepeket és 

eredményekben gazdag  
új esztendőt kíván a

Moravske Toplice Községi MNÖK Tanácsa.

Prijetne božične praznike 
ter uspehov polno 
novo leto Vam želi

Svet MNSS Občine Moravske Toplice.

Utrip občank in občanov
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Srečanje Magyarszombatfe in 
Prosenjakovcev
Septembra je bilo že četrto srečanje 
vasi Magyarszombatfa in Prosenjakovci. 
Tradicionalnega srečanja se je udeležilo  
lepo število naših vaščanov.
Začelo se je s pozdravnim nagovorom madžarskega župana, 
ki nas je presenetil s kvizom. Postavljal je vprašanja o zgo-
dovini njihove vasi, mi pa o zgodovini naše. Presenetljivo so 
Madžari vedeli več o naši vasi kot mi o njihovi. Nato je sledilo 
družabno srečanje ob dobri hrani, ki so nam jo pripravljali naši 
in njihovi kuharji. Veseli smo, da so se srečanja udeležili tudi žu-
pan Občine Moravske Toplice 
s soprogo ter predsednica 
MNSS Občine Moravske To-
plice Zsuzsi Vugrinec.
Srečanje obeh vasi se mi 
zdi zelo pozitivno, kajti tako 
ustvarjamo še boljši medso-
sedski odnos med vaščani 
na obeh straneh meje.

Jožefa Vöröš, 
predsednica KTD »Ady 
Endre« Prosenjakovci

Magyarszombatfa és Pártosfalva 
találkozója
Szeptemberben immár negyedik alkalommal 
került megszervezésre Magyarszombatfa 
és Pártosfalva települések találkozója. A 
hagyományos találkozóra sok falubeli érkezett. 
A találkozó a magyarországi polgármester köszöntőjével 
indult, közben pedig egy kvízzel lepett meg bennünket. 
Kérdéseket tett fel faluja történetéből, mi pedig a saját te-
lepülésünkről. Meglepő módon a magyar vendégek sokkal 
többet tudtak a mi falunkról, mint mi az övékéről. A találkozó 
jókedvű társalgással folytatódott, amely során élveztük a 

két falu szakácsainak finom főztjét. 
Örömünkre szolgál, hogy a talál-
kozón részt vett Moravske Toplice 
Község polgármestere a nejével, és 
Vugrinec Zsuzsi, Moravske Toplice 
Községi Magyar Nemzeti Önigazga-
tási Közösség Tanácsának elnöke is. 
Véleményem szerint nagyon 
hasznosak ezek a találkozók, hiszen 
általuk tovább javulnak a határ 
két oldalán lévő falvak lakossága 
közötti jószomszédi viszonyok. 

Utrip občank in občanov

Vaščani obeh vasi so se družili do poznih popoldanskih ur (foto: 
Bernarda Koroša Pantović)./ A két falu lakói a késő délutáni órákig, 
kellemesen töltötték együtt az időt.

18. dan Pioneer koruze pri 
Küčanovih v Tešanovcih
Na strokovnem in osrednjem slovenskem Dne-
vu koruze semenske hiše Pioneer v Tešanovcih, 
ki je bil 25. oktobra, se je iz vse Slovenije zbralo 
1200 ljudi, trikrat več, kot jih šteje ta obcestna 
panonska vas.
Tudi letošnji gostitelj t. i. centralnega dneva koruze te se-
menske hiše ni bil izbran naključno. Družinska kmetija 
Küčanovih iz Tešanovcev na obronkih prekmurske ravnice 
je namreč njihov zvesti in dolgoletni poskusnik. 
Na eni od njihovih njiv je bila predstavitev, žetev in javno 
vrednotenje pridelka kar 27 različnih hibridov ali vrst. Ti so v 
povprečju ob 19,3-odstotni vlažnosti dali 15.006 kg suhega 
zrnja in 1.899 € hektarskega dohodka. 
Čeprav letina pridelovalcem te z okrog 64 tisoč hektarji pri nas 
najbolj razširjene poljščine tudi letos ni bila naklonjena, se je 
zlasti na težjih tipih tal zelo izkazala. Gostitelj Franc Küčan je 
dejal, da je bilo zaradi suše zadnja leta veliko govora, da se bo 
morala koruza umakniti le na najbolj težke ripe tal, ki imajo spo-
sobnost dolgo časa zadrževati vlago v tleh, in da se bodo zato 
njene površine močno skrčile. A še vedno, je poudaril Küčan, 
v našem kmetijstvu prevladuje in na račun hibridov bo koruza 

zagotovo ostala v tem obsegu tudi v prihodnje. Za živinorejske 
kmetije ostaja namreč najpomembnejša osnovna krma. 
Med številnimi, ki so spregovorili, je bil Darko Kerec, vodja 
leta 1994 odprte slovenske podružnice Pioneer v Murski So-
boti, Chavdar Dochev, direktor Pioneera za regijo JV Evropa, 
ter župan domače občine Alojz Glavač. Slednji je poudaril, da 
si v občini kmetijstvo in turizem kot najpomembnejši panogi 
podajata roki in sta v tesni soodvisnosti. Kmet namreč ne 
poseljuje le odročna območja in prideluje hrano za dvig 
naše nizke samooskrbe, pač pa je tudi urejevalec krajine. 
Tudi ta segment je še kako potreben za razcvet turizma. 
Geza Grabar

Tudi koruza ljudi povezuje in združuje.   
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Župnijska cerkev v Bogojini  
je praznovala 90. obletnico
Ob jubileju so se na akademiji in pri sveti maši 
spomnili na arhitekta Jožeta Plečnika in na vse 
dušne pastirje, ki so v 90 letih vodili župnijo 
Bogojina.
Iztekajoče se leto je bilo posvečeno arhitektu Jožetu Plečni-
ku. Letos namreč mineva 145 let od njegovega rojstva in 60 
let od njegove smrti. Ta velik človek je zelo pomemben tudi za 
župnijo Bogojina. Nad vasjo je namreč pred 90. leti pod njego-
vim vodstvom bila zgrajena župnijska cerkev, ki je posvečena 
Gospodovemu vnebohodu. Osrednje letošnje praznovanje ob 
90. letnici cerkve v Bogojini je bilo v nedeljo, 22. oktobra, ko je 
med bogojinske vernike prišel murskosoboški škof ordinarij 
dr. Peter Štumpf, ki je daroval zahvalno sveto mašo ob soma-
ševanju domačega župnika dr. Stanislava Zvera in kapucina 
dr. Staneta Bešterja. Najprej je bila v cerkvi svečana akademija, 
ki so jo ob pomoči domačega župnika sooblikovali domači 
verniki. V besedi in v mislih so se sprehodili 90 let nazaj ter se 

spomnili, kako je potekala gradnja župnijske cerkve, v katero je 
bilo vloženega veliko prostovoljnega dela. V župniji so ponos-
ni tudi na številne duhovnike, med drugim so se na akademiji 
spomnili na rojaka, upokojenega mariborskega škofa, dr. Jože-
fa Smeja. Pred mašo pa so cerkveni ključarji pred oltar prinesli 
maketo domače župnijske cerkve, ki jo je izdelal domačin. To 
praznovanje je bilo hkrati uvod v župnijski misijon. 
Jože Žerdin

Gledališka skupina Kofetarji./A Kofetarji színjátszó csoport.

Verniki so se v velikem številu udeležili praznične maše.

Oporoka – predstava v izvedbi 
gledališke skupine Kofetarji 
Madžarska narodna samoupravna skupnost 
Občine Moravske Toplice je 20. oktobra 2017 
gostila gledališko skupino Kofetarji Društva 
upokojencev Lendava, ki so v prosenjakovskem 
vaško-kulturnem domu predstavili igro v dveh 
dejanjih z naslovom Oporoka avtorja in režiserja 
Jožefa Cara.
Vse se je odvijalo okrog Eleka Malačiča – glavnega igralca, ki 
je v  Dom za starejše občane v Lendavo prišel iz vasice Por-
dašinci na Goričkem. Domačijo je zapustil sinu Ivanu in snahi 
Emi. Oba pa sta si močno želela še vinograd z zidanico na Ku-
keču, toda zanj se je potego-
vala tudi Elekova hči Dragica, 
ki z možem Pepijem živi v Ma-
riboru. Poskrbeli so za vso pot-
rebno dokumentacijo o preda-
ji vinograda in zidanice, ki so 
jo sestavili advokati, potrebo-
vali so le še očetov podpis … 
Se sprašujete, komu je Elek 
predal premoženje? Gledalci 
so na koncu le izvedeli.  Vsem 
tistim, ki si predstave še niste 
ogledali, vam ogled priporo-
čamo.
uredništvo

Hagyaték – a Lendvai Kofetarji 
Színjátszó Csoport előadása 
Moravske Toplice Község Magyar Nemzeti 
Önigazgatási Közössége 2017. október 20-án 
vendégül látta a Lendvai Nyugdíjas Egyesület 
Kofetarji színjátszó csoportját, amely a 
pártosfalvi művelődési-és faluotthonban 
bemutatta a Hagyaték című, kétfelvonásos 
vígjátékot, melynek forgatókönyvírója és 
rendezője Car Jožef. 
A történet Malačič Elek főszereplő körül forog, aki a goričkói 
Kisfaluból jött a lendvai idősek otthonába. A gazdaságot Iván 
fiára és Ema menyére hagyta. Mindketten szerették volna 

a Kukečen lévő szőlőt és bo-
rospincét is, de arra Dragica 
és Pepi, Elek Mariborban élő 
lánya és veje is szemet vetet-
tek. Gondoskodtak a szőlő és 
a pince átadásához szükséges 
összes ügyvédi okiratról, már 
csak az apa aláírása hiány-
zott…
Hogy kinek adta át Elek a va-
gyont? A darab végén a nézők 
persze ezt is megtudták. És ha 
valaki még nem látta volna az 
előadást, meleg szívvel ajánl-
juk annak megtekintését. 
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1. spominski dan Géze Dore st. 
Géza Dora st. je 28. februarja 2015 še zadnjič s 
svojo harmoniko spremljal folklorno skupino iz 
Motvarjevcev na 35-letnici Kulturnega društva 
József Attila Motvarjevci. V noči po prireditvi 
se je za vedno poslovil.  4. novembra letos so v 
Motvarjevcih pripravili prireditev v počastitev 
spomina na tega velikega moža.    
Zbranim so najprej zaplesali domači folkloristi. Polno dvorano 
sta nato pozdravila voditelja Attila Bogdan in Natalia Novak, 
ki sta o življenju in delovanju Géze Dore st. med drugim po-
vedala: „Glasba in ljudsko izročilo sta  bila od otroštva zelo 
pomemben del njegovega  življenja. Leta 1979 je bil eden 
od  ustanoviteljev kulturnega društva „József Attila” v Motvar-
jevcih, čigar zanosen član  in podpornik je bil vse do konca 
življenja. V okviru društva je bil ustanovitelj, vodja, glasbenik 
in koreograf  folklorne skupine, ki že 37 let ohranja in negu-
je ljudsko izročilo. Za zanamce je zbral in zapisal plesno in 
glasbeno izročilo kraja. Bil je avtor več odrskih postavitev 
folklorne skupine. Skupaj s sinom Gezo sta 35 let skrbela za 
glasbeno spremljavo folklorne skupine.” Bil je tudi predsednik 
krajevne skupnosti in kulturnega društva ter več kot kot pet-
deset let kantor reformatorske krščanske cerkvene skupnosti.  
Zbrani so si nato ogledali kratek film o njegovem življenju in 
delu. Program pa se je nadaljeval tako, kot bi si verjetno človek, 
ki je bil vse življenje močno vpet v folklorno izročilo, najbolj 
želel: z nastopom folklornih skupin. Nastopile so folklorna 
skupina KUD Jožef Košič iz Bogojine, folklorna skupina  Ispi-
láng iz Gencsapátija, folklorna skupina  Muravidék iz Lenda-
ve ter domača folklorna skupina KD József Attila Motvarjevci.  
Ob koncu programa je predsednik KD József Attila Géza Dora 
nastopajočim podelil zahvale. 
Janja Adanič Vratarič

Első ízben megrendezett id. Dóra 
Géza-emléknap
Id. Dóra Géza 2015. február 28-án, a szentlászlói 
József Attila Művelődési Egyesület fennállásának 
35. évfordulóján szervezett ünnepségen 
kísérte harmonikán utoljára a szentlászlói 
néptánccsoportot. A rendezvény utáni éjszakán 
örökre elment. Az idén, november 4-én, e jeles 
személyiségre emlékezve, Szentlászlón, alkalmi 
rendezvényt szerveztek. 
A műsort a hazai néptánccsoport tagjai nyitották meg, majd 
a teltházas rendezvényt Bogdan Attila és Novak Natalia kö-
szöntötték, és idősebb Dóra Géza életéről és munkásságá-
ról többek között, a következőket mondták el: „A zene és 
a néphagyomány gyerekkorától kezdődően élete részét 
képezte. 1979-ben a szentlászlói József Attila Művelődési 
Egyesület alapító tagjai között volt, és élete végéig lelkes 
tagja és támogatója maradt. Alapítója, vezetője, zenésze és 
koreográfusa volt az egyesület keretén belül működő nép-
tánccsoportnak, amely már 37 éve ápolja a népi hagyomá-
nyokat. Az utókor számára összegyűjtötte és lejegyezte a 
település zenei örökségét, a néptánccsoport több színpadi 
felállásának volt szerzője. Géza fiával együtt 35 évig kísérte a 
néptánccsoportot.” A helyi közösség és a művelődési egye-
sület elnöke, több mint fél évszázadig pedig a református 
egyházközösség kántora volt. 
Az egybegyűltek ezután megtekintették az életét és mun-
kásságát bemutató filmet, majd a program úgy folytatódott, 
ahogy azt az az ember is szerette volna, aki egy életen át a 
néptánc hagyomány hűséges követője volt, éspedig a nép-
tánccsoportok fellépésével. A műsorban közreműködött a 
bogojinai Jožef Košič ME folklórcsoportja, a gencsapáti Ispi-
láng Néptánccsoport, a lendvai Muravidék Néptáncegyüttes 
és a hazai, szentlászlói József Attila ME néptánccsoportja. 
Az est zárásául a házigazda, ifjabb Dora Géza egy emléklap-
pal köszönte meg a fellépőknek a szereplést.

Folklorne skupine so s svojim nastopom počastile spomin na Gézo 
Doro st./A néptánccsoportok szereplésükkel id. Dóra Géza emléke előtt 
tisztelegtek.

Géza Dora st. je življenje posvetil folklornemu izročilu in skupnosti, v 
kateri je živel./ Id. Dóra Géza életét a néptánc hagyományoknak és saját 
közösségének szentelte.
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Dan odprtih vrat PGD Bogojina 
4. novembra je v Bogojini v gasilskem domu 
potekal dan odprtih vrat, v okviru katerega je 
med drugim bilo prikazano oživljanje in uporaba 
defibrilatorja.
Ob dnevu odprtih vrat, ki je potekal v sklopu meseca po-
žarne varnosti, je PGD Bogojina obiskalo pobrateno PGD Sv. 
Ana. Poleg druženja, družabnih iger in prikaza gašenja z ga-
silniki je zdravnica Mojca Horvat, anesteziologinja, pokazala 
tudi temeljne postopke oživljanja in uporabo defibrilatorja, 
ki ga je krajevna skupnost kupila lani aprila. V oživljanju,ki so 
ga izvajali na lutki, so se preizkusili tudi prisotni mladi gasilci.

Janja Adanič Vratarič

Filovci Alojz Berden. Oba sta povedala, da je letošnja vinska 
letina dobra kljub vsem vremenskim nevšečnostim, ki so nas 
pestile tekom rasti in dozorevanja grozdja. 
Mojca Ivanič

Mladi gasilci so se preizkusili v oživljanju. 

Šaljiv in hudomušen simbolni obred je letos potekal že sedemnajstič.

Ko mošt postane mlado vino 
Dan, preden goduje sveti Martin, 10. novembra, 
je v Filovcih v vaško-gasilskem domu potekal 
krst mošta.
Simbolni obred v šaljivi in hudomušni obliki, ob katerem 
iz mošta nastane mlado vino, je Vinogradniško-sadjarsko 
društvo Filovci v sodelovanju s Turističnim društvom Do-
brovnik letos pripravilo že sedemnajstič zapored. Dobrov-
niško društvo opravlja obred krsta že 20 let. S tradicionalno 
vinsko molitvijo ter obilico dobre volje je škof sveti Martin 
dobrovniški II. s svojim spremstvom, pozabaval in nasmejal 
prisotne na obredu in z njimi tudi nazdravil. 
Za kulturni program so z odpetimi pesmimi poskrbele Fi-
lovske ljudske pevke ter vokalna zasedba Zvon iz Beltincev. 
Prisotne sta nagovorila tudi prekmurska vinska kraljica Špe-
la Casar ter predsednik Vinogradniško-sadjarskega društva 

VESELE 
BOŽIČNE PRAZNIKE 
IN USPEŠNO NOVO 
LETO 2018! 

Odbije polnoč in leto mine. 
Podarja izkušnje, uspehe, spomine.  

Nove poti so odprte za upe in 
želje ter nove načrte.

GASILSKA ZVEZA MORAVSKE TOPLICE, 
OBČINSKA ŠPORTNA ZVEZA, ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE OMT
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V Filovskem Gaju je potekal obred 
blagoslova mošta
Turistično društvo Gaj Filovci je v nedeljo, 12. 
novembra, med vinogradi ob kapelici Marije 
Kraljice družine pripravilo obred blagoslova mošta.
Poleg članov Društva Gaj so se blagoslova mošta udeležili še 
člani Vinogradniško-sadjarskega društva Filovci, člani KTD »Ady 
Endre« Prosenjakovci, vinogradniki iz pobratenega društva 
Magyarszombatfa in gostje iz Ljubljane in okolice. Najprej je 
župnik župnije Bogojina dr. Stanislav Zver opravil blagoslov 
mošta, nekaj pesmi so zapele ljudske pevke iz Filovcev. Zbra-
ne sta nagovorila predsednik Društva Gaj Filovci Jože Tratnjek 
in 11. prekmurska vinska kraljica Špela Casar, ki sta povedala, 

Martinovanje v Prosenjakovcih
V soboto, 18. novembra, je KTD »Ady Endre« 
iz Prosenjakovcev organiziralo tradicionalno 
martinovanje. 
Ker v našem društvu deluje tudi vinogradniška sekcija, smo 
se odločili za krst mošta, ki nam ga že nekaj let krstijo člani 
KD Dobrovnik. Medse smo po-
vabili tudi vinogradnike drugih 
društev. Na naše povabilo so se 
odzvali vinogradniki iz sosed-
nje vasi Magyarszombatfa iz 
Madžarske pa tudi vinogradniki 
Društva Gaj iz Filovcev.
Po krstu smo se ob dobri hrani, 
pijači in dobri glasbi zabavali 
dolgo v noč.
Jožefa Vöröš, predsednica 
KTD Ady Endre Prosenjakovci

da je bila letošnja letina za vinogradnike dobra. Društvo Gaj 
Filovci že nekaj let ob martinovem najzaslužnejšim članom 
društva podeljuje rdečo vrtnico. Letos je ta čast doletela 11. 
prekmursko vinsko kraljico Špelo Casar. Vsi, ki so se udeležili 
martinovanja, so lahko poskusili vina, ki so jih vinogradniki pri-
delali v vinogradih v filovskem Gaju. Druženje so sklenili ob 
petju vinskih napitnic, bograču in pokušnji mladih vin.  
Jože Žerdin

Tudi v filovskem Gaju so krstili mošt. 

Vaško-gasilski dom v Tešanovcih je bil poln do zadnjega kotička.

Zbrani so se zabavali dolgo v noč. / A résztvevők késő esti órákig mulattak.

Márton-napi rendezvény 
Pártosfalván
A pártosfalvi Ady Endre Művelődési és Turisztikai 
Egyesület november 18-án megszervezte az 
immár hagyományos Márton-napi rendezvényt. 
Mivel egyesületünkben borászati szekció is működik, úgy 

döntöttünk, hogy a mustkeresz-
telésre az idén is a dobronaki 
művelődési egyesület tagjait 
kérjük fel. A rendezvényre más 
egyesületek borászait is meghív-
tuk. A meghívást a szomszédos 
magyarszombatfai és a filovci Gaj 
egyesület borászai fogadták el. 
A mustkeresztelőt követően, fi-
nom falatok és italok, valamint 
jó zene mellett mulattunk a 
késő esti órákig. 

Nadvse veselo martinovanje
170 članov Društva upokojencev Moravske Toplice 
in nastopajočih se je v četrtek pred martinovim 
zgrnilo v dvorano vaško-gasilskega Tešanovci. 
Za dobro razpoloženje je skrbel društveni ansambel Zvonček, 
misli in pesmi o vinu smo natresli predsednik društva, ljudski 
pesnik Martin Horvat in vokalni trio Zvonček, višek dogajanja 
pa je bil seveda krst mošta, ki ga je v vlogi Svetega Martina 
uprizoril Janez Sukič s svojo ekipo. Dogajanje sta prijetno po-
živila nastop Folklorne skupine Male rijtar Tešanovci in skeč 
V avtobusu, ki ga je uprizoril dvojec Micka-Ciril. Z okusno 
»Martinovo« večerjo nam je postregla ekipa Gostišča Šiftar, 
cedilo pa se je vino z Jelovškovega brega (Vinotoč Passero). 
Martinovanje je tradicionalna družabna prireditev našega 

društva, njen namen pa je seveda srečanje in druženje starih 
in novih znancev.
Ludvik Sočič, predsednik Društva upokojencev M. Toplice
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Otvoritev zelenega parka v 
Martjancih in podpis pogodb  
o sofinanciranju projektov
V torek, 7. novembra, so v Športno-
rekreacijskem centru Martjanci (ŠRC) odprli nov 
zeleni park. Slavnostni trak sta prerezala Alojz 
Glavač, župan Občine Moravske Toplice, in mag. 
Nina Seljak, vodja Organa upravljanja.
Po nagovorih in predstavitvi parka so učenci iz Dvoje-
zične osnovne šole Prosenjakovci in otroci iz Vrtca Mar-
tjanci zapeli nekaj pesmi in pripravili kratko deklamacijo.  
Zeleni park Martjanci je bil izgrajen v okviru projekta Green 
Exercise, ki je sofinanciran iz Programa sodelovanja Interreg 
V-A Slovenija-Madžarska 2014–2020 in je namenjen gibanju 
in druženju vseh generacij na čezmejnem območju. Zeleni 
park Martjanci je že drugi od štirih načrtovanih zelenih par-
kov na slovenski strani. Prvi je bil  v Prosenjakovcih, načrto-
vana pa sta še parka v Markovcih in Gradu. Igrala in športni 
objekti so v Zelenem parku Martjanci prilagojeni tudi za gi-
balno ovirane, slepe, starejše, otroke ter športno zelo aktivne. 
Poleg otvoritve so bile podpisane tudi pogodbe o so-
financiranju sedmih projektov iz sredstev Evropskega 
sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru tretjega roka 
javnega razpisa Programa sodelovanja Interreg V-A Slo-
venija-Madžarska za programsko obdobje 2014–2020. 
Za sofinanciranje je bilo odobrenih sedem projektov v 
skupni vrednosti 3 milijona evrov, ki bodo imeli dolgo-
ročne učinke na področju turizma, javnih storitev, na-
ravne in kulturne dediščine ter trajnostnega razvoja.   
Podatki o odobrenih projektih in ostale informacije poveza-
ne z izvajanjem programa sodelovanja Slovenija-Madžarska 
2014-2020 so na voljo na spletni strani http:
//www.si-hu.eu/novice/novice/.
Center za zdravje in razvoj Murska Sobota

Študentje etnologije in kulturne 
antropologije na svoji prvi 
terenski preizkušnji na Goričkem
Znano je, da etnologi in kulturni antropologi 
raziskujemo med ljudmi in z ljudmi, torej da se 
učimo neposredno od nosilcev vsakovrstnih 
znanj in spretnosti, ki jih le-ti uporabljajo pri 
vsakdanjem življenju. 
Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer poučujemo 
omenjeno stroko in znanstveno disciplino, v raziskovanje 
načinov življenja vključujemo že študente. Tako so v začet-
ku letošnjega novembra študentje prvega letnika ves teden 
preživeli v Kančevcih, trkali na vrata hiš te in okoliških vasi in 
prebivalce spraševali o preteklem in sodobnem Goričkem.
Študentska raziskava je bila zasnovana na znanstvenih 
temeljih in je potekala kot del večje slovensko-madžarske 
raziskave z naslovom Zavarovana območja ob slovensko-ma-
džarski meji: izzivi sodelovanja in trajnostnega razvoja, ki jo so-
financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije. Pogovori študentov in domačinov so potekali na 
osnovi vnaprej pripravljenih vprašanj. Spregovorili so o spomi-
nih na preteklost domačih krajev in njihovo spreminjanje skozi 
čas, o gospodarjenju z lokalnimi viri, o posebnostih življenja 
blizu državne meje, o prebivanju na zavarovanem območju 
Krajinskega parka Goričko in še o marsičem.
Na tej točki, torej tik po zaključku terenskega dela, je prezgo-
daj, da bi lahko karkoli rekli o rezultatih tega raziskovanja. A 
vse kaže na to, da so bili pri svojem delu študentje uspešni, 
kajti govorili in sodelovali so s presenetljivo velikim številom 
prebivalcev Goričkega. Uspeh svoje prve terenske preizkušnje 
so tudi navdušeno premlevali, pogosto z zaključkom, da je 
etnologija in kulturna antropologija zares prava študijska izbi-
ra. Tega uspeha seveda ne bi občutili, če ne bi srečevali gosto-
ljubnih ljudi, zato se vsem gostiteljem iskreno zahvaljujem.

Miha Kozorog, Oddelek za etnologijo in kulturno 
antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, v 
sodelovanju z Inštitutom za slovensko narodopisje ZRC SAZU

Trak sta prerezala župan naše občine in  mag. Nina Seljak, 
vodja Organa upravljanja. Na delavnem srečanju z društvom Panonetum.
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10. obletnica Rokodelskega 
društva Vrtnica iz Prosenjakovcev
Pisalo se je leto 2007. V februarju se je pod 
okriljem Kulturno-turističnega društva Ady 
Endre ustanovila sekcija krožka za vezenje in 
kvačkanje. 
Namen krožka je bil popestriti življenje žena v vasi, predvsem 
pa druženje. Ker smo želele znanje izboljšati, smo k sodelo-
vanju povabile gospo Margito Horvat, ki je prava mojstrica 
za ročna dela. Od enostavnih vzorcev smo prešle na težje, za 
katere je potrebnega več znanja in spretnosti. Gospa Margit 
pa nas je spodbujala. Tako smo že prvo leto pripravili razstavo. 
Bila je skromna, a smo bile vesele velikega števila obiskovalcev 
in izrečenih pohval. Tako smo dobile še večjo voljo do veze-
nja. Vezenje smo prilagajale praznikom in pripravljale različne 
razstave in delavnice. Obenem pa smo se učile tudi stare in 
izvirne madžarske motive. Po treh letih v kulturnem društvu 
smo se odločile za samostojno društvo. Tako smo leta 2011 
postale Rokodelsko društvo Vrtnica. Še bolj zavzeto delamo, 
se udeležujemo razstav po Občini Moravske Toplice, v Velenju 
in na Madžarskem. Naš trud je poplačan z velikim številom 
obiskovalcev in pohvalami za edinstvene vezenine. Odločile 
smo se pripraviti tudi razstavo adventnih venčkov in božične 
razstave, ki so več kot uspešne. Venčki krasijo številne domo-
ve v Prosenjakovcih in bližnjih vaseh v adventno-božičnem 
času. Narejeni so iz naravnih materialov, nabranih v okolici. 
Zato so še toliko bolj posebni. Leta hitro minevajo, članice pa 
se rade srečujemo vsako drugo nedeljo v starem gasilskem 
domu v Prosenjakovcih. Z leti postajamo spretnejše, naši iz-
delki pa vse zahtevnejši. Ob deseti obletnici smo pripravile 
dvodnevno razstavo, na kateri smo pokazale tudi vezenine, 
ki so jih izvezle naše mame in babice. Res so posebne, saj 
so stare tudi preko sto let. Obiskovalci so bili navdušeni tako 
nad novimi kot starimi vezeninami, ki so lepo ohranjene. 
Trudimo se ohranjati tradicijo madžarskega kot tudi sloven-
skega vezenja, za kar gre zasluga gospe Margiti, ki že deset 
let prihaja v Prosenjakovce. Hvala ji za ves trud. Še naprej se 
bomo trudile, da se ne pozabi tradicija ročnih spretnosti. 

Ob deseti obletnici Rokodelskega društva Vrtnica se 
iskreno zahvaljujem vsem bivšim kot tudi zdajšnjim čla-
nicam za delo in sodelovanje v društvu. Hvala vsem, ki 
nas podpirate z donacijami in obiski naših razstav. Obe-
nem pa vabim vse, ki bi se želele naučiti vezenja, da se 
nam pridružite. Vezenje je umetnost, ki človeka pomirja.  
Vezilje iz Prosenjakovcev želimo vsem ljudem dobre volje 
srečno, zadovoljno in mirno leto 2018.

Metka VOGRINEC,   
predsednica Rokodelskega društva Vrtnica 

A pártosfalvi Rózsa Kézműves 
Egyesület tízéves évfordulója 
Az Ady Endre Művelődési és Turisztikai Egyesület 
keretén belül 2007-ben alakult meg a hímző és 
horgoló szakkör. 
A szakkör célja a közösségteremtés volt, és színesebbé tenni a 
falusi asszonyok életét. Mivel tudásunkat is bővíteni szerettük 
volna, meghívtuk a kézimunkázás igazi mesterét, Horvát Mar-
git asszonyt, hogy vezessen be bennünket a titokzatos világba, 
a kezdeti egyszerűbb öltésektől a több tudást és ügyességet 
igénylő, nehezebb hímzésekig. Margit asszony folyamatosan 
biztatott bennünket, így már az első évben kiállítást szervez-
tünk. Igaz, hogy ez még szerény volt, de nagyon örültünk a 
sok látogatónak és az elismerés szavainak. Ezt követően még 
nagyobb kedvvel hímeztünk, a különböző ünnepekhez kap-
csolódóan kiállításokat és műhelyfoglalkozásokat szervez-
tünk, közben pedig ismerkedtünk a régi és eredeti magyar 
motívumokkal. A művelődési egyesületben eltöltött három 
év után az önálló egyesület mellett döntöttünk, így 2011-ben 
megalakult a Rózsa Kézműves Egyesület. Még odaadóbban 
dolgozunk, részt veszünk a Moravske Toplice Községben, a 
Velenjében és a Magyarországon szervezett kiállításokon. Fá-
radozásunkért a lelkes látogatók nagy száma és az egyedül-
álló hímzések dicsérete a jutalom. Helyesnek bizonyult azon 
döntésünk ki, hogy adventi koszorúkból és egyéb karácsonyi 
díszítésekből szervezünk kiállítást, hiszen az adventi-karácso-
nyi időszakban, Pártosfalván és környékén, számos otthonba, 
az általunk készített koszorúk viszik el az ünnep hangulatát. 
Ezek a díszek azért is különlegesek, mert a környezetünkben 
gyűjtött, természetes anyagokból készítjük őket. 
Az évek gyorsan múlnak, a tagok pedig minden második 
vasárnap, Pártosfalván, a régi tűzoltóotthonban találkozunk. 
Évről évre ügyesebbek vagyunk, hímzéseink és egyéb alko-
tásaink pedig egyre igényesebbek. A tízedik évforduló alkal-
mából kétnapos kiállítást szerveztünk, amelyen édesanyáink 
és nagyanyáink hímzéseit is bemutattuk. Különleges, egyes 
esetekben több mint százéves alkotások ezek. A látogatókat 
elvarázsolták mind az új, mind pedig a szépen megőrzött, 
régi hímzések is. Mind a magyar, mind pedig a szlovén hímző 
hagyományok ápolására törekszünk, amiben nagy érdeme 
van Margit asszonynak, aki már tíz éve eljár hozzánk, Pártosfal-

Članice društva na razstavi njihovih vezenin./ Az egyesületi tagok 
alkotásaik kiállításán. 
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vára. Köszönjük fáradozását, továbbra is arra fogunk töreked-
ni, hogy a kézügyesség hagyománya ne menjen feledésbe.  
A Rózsa KE fennállásának tízedik évfordulója alkalmából 
köszönetet mondunk a régi és a jelenlegi tagok munká-
jáért és az egyesület támogatásáért. Köszönjük minden-
kinek, akik adományokkal és kiállításaink megtekintésével 
támogat bennünket. Ugyanakkor meghívjuk mindazokat, 
akik szeretnék elsajátítani a hímzés titkait, csatlakozzanak 
hozzánk. A hímzés művészet, megnyugtatja az embert.  
A pártosfalvi hímző asszonyok minden jó szándékú embernek 
boldog, békés új esztendőt kívánunk!

Kühár Flórisra  
emlékezve 
Moravske Toplice Község Magyar Nemzeti Önigazgatási 
Közössége november 26-án, vasárnap, a pártosfalvi katoli-
kus kápolnánál szervezett alkalmi rendezvénnyel emlékezett 
meg a pártosfalvi születésű Kühár Flóris bencés szerzetes, 
magyar vallástörténész és főiskolai tanár halálának 74. év-

fordulójáról. 
Az ünnepi megemlékezés 
szentmisével kezdődött, 
majd a Moravske Toplice 
Községi Magyar Nemze-
ti Önigazgatási Közösség 
képviselői, Magyarország 
Lendvai Főkonzulátusának 
képviselője, a rokonság 
és a helyi képviselők me-
gkoszorúzták Kühár Flórisnak, 
a Moravske Toplice Községi 
Magyar Nemzeti Önigazga-
tási Közösség által, tavaly ál-
lított mellszobrát. 

Skupinska fotografija z izleta na Primorskem (Izola)

Po sveti maši je sledilo polaganje vencev./ A szentmisét koszorúzás követte.

Njihovi izdelki so prava paša za oči./Szorgos kezük alkotásai szívet, 
szemet gyönyörködtetőek.

Srečanja v KS Mlajtinci-
Lukačevci
V vse hitrejšem tempu življenju se nemalokrat 
počutimo kot virtuozi, ko si po napornih 
delavnikih utrgamo nekaj dragocenega časa 
zase in za svoje bližnje.
V KS Mlajtinci-Lukačevci se vse pogosteje spontano ali na po-
budo vodstva srečujemo. Še posebej v ponos so nam druženja, 
ko se srečujeta mladostna energija  in modrost starejših.
Letošnja bera dogodkov je posebej bogata v jesenskem času,  
ko je bil poleg utečenih dejavnosti organiziran izlet na Primor-
sko, srečanje in pogostitev starejših občanov, v decembru pa 
prižig lučk na novoletni jelki ter s tem začetek prazničnega 
obdobja. Mlajša generaciji ob teh priložnostih rada pokaže 

svoje talente in  razveseljuje s pesmijo, deklamacijo, igranjem 
inštrumentov. Vedno z nestrpnostjo pričakujemo dogodke, ki 
povečujejo medsebojno povezanost in pripadnost domačemu 
okolju.
KS Mlajtinci-Lukačevci

Slovesnost v spomin na Flórisa 
Kühárja
Madžarska narodna samoupravna skupnost Občine Mora-
vske Toplice je v nedeljo, 26. novembra, v  spomin na Flórisa 
Kühárja, benediktinskega meniha, madžarskega verskega 
zgodovinarja ter visokošolskega učitelja, rojenega v Prose-
njakovcih, ob 74-letnici njegove smrti priredila spominsko 
slovesnost, ki se je odvijala pri 
katoliški kapelici v Prosenjakov-
cih.
Slovesnost se je začela s sveto 
mašo, nato pa so predstavniki 
MNSS Občine Moravske Toplice, 
predstavnica Generalnega kon-
zulata Madžarske v Lendavi, so-
rodstvo ter lokalni predstavniki 
položili vence pred spominsko 
obeležje – doprsni kip, ki ga je v 
spomin na tega velikega člove-
ka lansko leto  postavila MNSS 
Občine Moravske Toplice. 
MNSS
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15 let Turističnega društva 
Martin, Martjanci 
V soboto, 18. novembra, so v Martjancih obeležili 
15 let delovanja njihovega Turističnega društva 
Martin, Martjanci.
Prisotnim so s svojimi nastopi polepšali večer otroci iz vrtca 
Martjanci in folklorna skupina iz Budincev. Polno dvorano je 
nato nagovorila predsednica Irena Nemeš, ki se je zahvalila 
vsem, ki svoj prosti čas namenjajo društvu, poudarila pa je, 
da je pomembno, da k aktivnostim v društvu privabijo tudi 
mlade. Z zbranimi sta nekaj misli delila tudi župan občine 
Alojz Glavač in podžupan Dušan Grof, ki je bil hkrati prvi 
predsednik društva in je med drugim povedal: »Turističnemu 
društvu smo do sedaj predsedovali štirje. Osebno menim, 
da je to eden izmed pomembnih dejavnikov, da je to delo 
raznovrstno. Vsak predsedujoči je dal društvu svoj pečat in 
svoje ideje, katerim so seveda drugi sledili.« Ob obletnici so 
v društvu podelili priznanja, ki so jih prejeli nekdanji predse-
dnik društva, Dušan Grof, Suzana Štefanec Kodila in Jasmina 
Črnko Papič, ter Marija Sedonja za dolgoletno delo. Vrtec 
Martjanci, PGD Martjanci, Krajevna skupnost Martjanci in 

V službi ljudi – Spomini in 
razmišljanja
Knjiga je izšla ob 65. obletnici življenja škofa 
mag. Geze Erniše in 500. obletnici začetka 
reformacije.  
Avtorica in urednica knjige je slavistka Jelka Kušar. In delo, 
njeno tretje te vrste, pravzaprav pomeni 230 strani dolg in-
tervju, ki ga je v obliki razgovora opravila s prvim škofom 
evangeličanske cerkve na Slovenskem. S svojimi razmišljanji 
o Erniši kot zelo uglednem cerkvenem dostojanstveniku in 
umirjenem ter preudarnem sogovorniku ter o reformaciji kot 
duhovnem razsvetljenskem gibanju so knjigo obogatili šte-
vilni ugledni humanisti, od sedanjega škofa slovenskih evan-
geličanov mag. Geze Fila do dr. Martina Junga, generalnega 
sekretarja Svetovne luteranske zveze. Slednji je poudaril, da 
v zvezi ni pomembno število članov iz določene sredine, 
temveč pričevanje le-teh. Iz Slovenije jih je le nekaj več kot 
20.000, pa delo v svetovni organizaciji zelo plemenitijo. 
Knjiga je izšla v nakladi 500 izvodov in jo je založila Evan-
geličanska cerkvena občina Moravske Toplice, kjer je Erniša 
duhovnik zadnjih 19 let (prej je bil 19 let v Gornjih Slavečih). 
Dobiti jo je mogoče na sedežih vseh 14 slovenskih evan-
geličanskih cerkvenih občin. Razdeljena je v več tematskih 
sklopov – prvi del zajema otroštvo, šolanje in službovanje, 
zlasti pa je dragocen njegov osebni pogled na moč in sporo-
čilo reformacije, sedanji položaj te cerkve v svetu in Sloveniji, 
ekumenizmu, avtorica pa se je v pogovoru z njim dotaknila 
tudi teoloških in sodobnih vprašanj.  

Nastopili so tudi otroci iz Vrtca Martjanci. 

Prejemniki priznanj.

Po dveh 5-letnih mandatih in dveh 4-letnih seniorskih je 
sedaj častni škof mag. Geza Erniša na predstavitvi dejal, da 
prideš resnici do dna šele, ko začneš pisati knjigo o sebi ali pa 
to v tvojem imenu počne kdo drug. Čeprav je priznal, da je 
bilo predstaviti se v taki podobi, kot jo prinaša knjiga, dokaj 
pogumno dejanje, saj živimo v času, ko se ni enostavno izpo-
staviti. A dodaja, da če ne bi tudi njegovi predhodniki javno 
izpostavili svoja stališča, verjetno tudi reformacije ne bi bilo.   
Geza Grabar 

Nogometni klub Čarda Martjanci pa so prejeli zahvale. Po 
prireditvi so si zbrani ogledali še razstavo, ki je bila priprav-
ljena v počastitev obletnice.

Janja Adanič Vratarič
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Adventne razstave 
V začetku adventnega časa smo po vaseh naše občine občudovali razstave adventnih venčkov in 
drugih okrasnih predmetov, namenjenih prazničnemu času.

Dan odprtih vrat Prostovoljnega 
gasilskega društva Kančevci
Ob mesecu požarne varnosti smo v PGD 
Kančevci v nedeljo, 29. oktobra, od 9. ure naprej 
pripravili Dan odprtih vrat. 
Povabili smo gasilce iz Moravskih Toplic, ki so nam praktično 
prikazali uporabo in delovanje dihalnih aparatov, ogleda-
li pa smo si tudi opremo njihovega gasilskega vozila. Tudi 
najmlajše je gasilstvo zelo zanimalo in tako jih je strojnik z 
domačim gasilskim vozilom zapeljal po vasi. S strani vašča-
nov je bila prireditev lepo obiskana, poskrbljeno pa je bilo 
tudi za jedačo in pijačo.

Aleš Podlesek Tudi najmlajši so se navduševali nad gasilstvom.

V Martjancih so že tradicionalno pripravili razstavo adventnih venčkov 
in novoletnih okraskov, ki so jih članice društva delale doma in med 
skupnim druženjem. Na fotografiji del članic Turističnega društva 
Martin, Martjanci.

Zadnjo novembrsko nedeljo smo članice rokodelskega društva Vrtnice 
iz Prosenjakovcev pripravile adventno razstavo vezenin in 30 adventnih 
venčkov.  Spretne roke članic društva pa so ustvarile tudi čudovite 
unikatne svečnike. Ponosne smo, da naši venčki krasijo goričke domove in 
se vsem zahvaljujemo za obisk razstave (Metka Vogrinec, predsednica 
društva Vrtnica)./November utolsó vasárnapján a pártosfalvi Rózsa 
Kézműves Egyesület tagjai hímzésekből és 30 adventi koszorúból 
szerveztek alkalmi kiállítást. Az egyesületi tagok ügyes kezei csodálatos, 
egyedi gyertyatartókat is készítettek. Büszkék vagyunk arra, hogy adventi 
koszorúink díszítik a goričkói otthonokat, és köszönetet mondunk 
mindenkinek, aki ellátogatott a kiállításra.

V Sebeborcih so tudi letos izpod pridnih ženskih rok nastali adventni 
venčki in aranžmaji za razstavo, na kateri je bilo možno izdelke 
tudi kupiti. Na fotografiji so vse ženske, ki so svoj čas in trud vložile v 
mojstrovine, ki so bile v veliki večini iz naravnih materialov.

Tudi v Fokovcih so pripravili razstavo adventnih venčkov. Članica 
Kulturno turističnega društva Ceker, Slavica Počič (na fotografiji), je 
povedala, da so se dobivali dva dni in da je poseben čar druženja in 
ustvarjanja adventnih venčkov bil ta, da so se jim pridružili otroci in 
ustvarjali z njimi. Za prostovoljni prispevek so si tisti, ki so si ogledali 
razstavo, lahko izbrali venček in ga odnesli domov.
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16. srečanje veteranov in 
veterank GZ Moravske Toplice 
Drobna pozornost v organizaciji krovne gasilske 
zveze na nivoju 27 društev občine in 28. članice 
– PGD Kobilje veterankam in veteranom iz 
gasilskih vrst pomeni veliko. 
Na to, da jih v gasilskih vrstah cenijo in njihovim izkušnjam 
radi prisluhnejo, so ponosni. To je bilo moč slišati tudi na leto-
šnjem srečanjui, katerega gostitelji so bili 25. novembra PGD 
Prosenjakovci, udeležba pa je bila v duhu prejšnji let – odlična. 
Po krajšem kulturnem programu učencev prosenjakovske 
dvojezične osnovne šole in nagovoru predsednikov, v ime-
nu društva gostitelja Zvonka Špilaka in v imenu organizatorja 
Dušana Grofa, so novim v teh vrstah tradicionalno podelili 
plakete gasilskega veterana. Dobili so jih tisti oz. tiste, ki so oz. 
še bodo v letošnjem letu pri gasilcih dopolnili 63 oziroma pri 
gasilkah 55 let ter imajo oboji najmanj 30 let staža v prosto-
voljnih gasilskih organizacijah. Letos so to bili: Avgust Horvat 
(PGD Bukovnica), Drago Donša (PGD Ivanci), Janez Podlesek 
in Štefan Vlaj (oba PGD Kančevci), Jože Domonkoš in Pavel 

Uljančič (oba PGD Kobilje), Ivan Žerdin (PGD Krnci), Avgust 
Horvat (PGD Martjanci), Štefan Gumilar (PGD Mlajtinci), Jože 
Gungl (PGD Moravci), Milan Lenarčič (PGD Motvarjevci), Šte-
fan Gergorec, Koloman Horvat in Ladislav Sabotin (vsi PGD 
Prosenjakovci), Franc Banko, Ervin Vagner in Vladimira Vagner 
(vsi PGD Sebeborci), Geza Vučkič (PGD Suhi Vrh) in Emil Kakaš 
(PGD Vučja Gomila). 
Geza Grabar

Pohod po Pomurski planinski poti
Letošnji pohod po Pomurski planinski poti je bil 
obsijan s soncem.
Ljubitelji pohodništva so se 18. novembra zbrali v Selu pri 
TIC-u, od koder so se odpravili po eni etapi pomurske poti. 
Pot, dolgo 20 kilometrov, so prehodili v približno petih urah, 
se prijetno družili in uživali v vremenu, ki jim je tisti dan bilo 
zelo naklonjeno.
Janja Adanič Vratarič 

Letno srečanje tudi za članice 
Da je v GZ Moravske Toplice dobro razvito tudi 
žensko gasilstvo, gasilske enote organizirano 
delujejo namreč v kar 11 društvih, pričajo tudi 
njihova letna srečanja.
Začeli so pred tremi leti v Moravskih Toplicah, potem pa 
sta bili srečanji še v Martjancih in Tešanovcih. Letos je bilo 
gostitelj srečanja PGD Krnci, ki se je tradicionalno izkazalo 
kot dober organizator. 
Iz devetih društev se jih je zbralo več kot  50. Čeprav tudi 
na tem srečanju niso bili v ospredju dolgi govori, so domači 
predsednik Ivan Žerdin, prvi gasilec v občinski gasilski zvezi 
Dušan Grof, župan Alojz Glavač in predstavnica gasilk pri 
domači gasilski zvezi Martina Zakšek vseeno zbranim name-
nili nekaj spodbudnih in pohvalnih besed. Pred prijetnejšim, 

družabnim delom, je Sonja Dajč, vodja krnskih gasilk, ob 
pomoči svojih gasilk na praktičnih primerih demonstrirala 
pravi lik gasilke v svečani uniformi. 
Geza Grabar

Zbrani pohodniki (foto: Janez Vogrin).

Letos so se gasilke srečale v Krncih.

Zbrani pohodniki (foto: Janez Vogrin).
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V Vučji Gomili so obudili staro 
kmečko opravilo
Z namenom obujanja spominov in ohranjanja 
ljudskih običajev ter njihovega prenosa na mlajše 
rodove so člani Kulturno umetniškega društva 
Avgust Gašparič Vučja Gomila skupaj s krajani po 
nekajletnem premoru pripravili prireditev, ki so jo 
naslovili »Lüjpanje tikvinoga semena«. 
Dobro obiskana prireditev je bila v soboto, 25. novembra, v 
dvorani vaško-gasilskega doma v Vučji Gomili. Vsi, ki so prišli 
ta večer na prireditev, so članom društva pomagali pri ročnem 
luščenju bučnih semen, krati pa so obujali spomine na mla-
dostne dni, ko so bili taki večeri na vasi nekaj vsakdanjega. Med 
luščenjem bučnih semen obiskovalcem nikakor ni bil dolgčas, 
saj je bil pripravljen bogat spremljajoči kulturni program. Na 
odru so se med drugim predstavili najmlajši iz Vučje Gomile in 
sicer s pesmicami in deklamacijami. Zaplesala je folklorna sku-
pina in nastopila sta kitarista Osnovne šole Fokovci. Nastopila 

V Vučji Gomili so luščili bučna semena.

Zbrani na tradicionalnem Miklavževem pohodu. 
 

Jože z 10,2 kg težko belo krmno peso.

je tudi dramsko-humoristična skupina Meštre rejče iz Sela, ki 
je s svojim nastopom vse zbrane do ušes nasmejala s skečem. 
Zapele so članice Društva upokojencev Moravske Toplice Mar-
jetice ob spremljavi harmonikarja Štefana Šantavca. Za veseli 
del pa so še poskrbeli z urnimi plesi plesalci folklorne skupine 
Kulturno-umetniškega društva Male rijtar Tešanovci. Po opra-
vljenem delu in kulturnem programu so po stari prekmurski 
navadi vsi sedli za skupno mizo na pogostitvi z domačimi 
dobrotami, ki so jih pripravile vrle gospodinje iz Vučje Gomile. 
Jože Žerdin 

Jože in 10,2 kg težka bela 
krmna pesa
Ugodno pozno poletno in jesensko vreme se 
potrjuje v številnih izjemnih pridelkih. Med 
njimi je brez dvoma tudi bela krmna pesa, ki 
je iz našega kolobarja zaradi obsega kmetijske 
proizvodnje tako rekoč izginila. 
Sejejo jo le še manjši kmetje, ki zaradi obsega prisegajo na 
tradicionalni način kmetovanja in pitanja. Med najbolj zveste 
na tem področju spada Jože Paučič iz Tešanovcev, ki v krogu 
družine obdeluje nekaj več kot 5 hektarjev njiv in ima v hlevu 
10 glav govedi, od tega je nekaj krav. Pa tudi nekaj prašičev. 
Po žetvi žit beli krmni pesi vsako leto nameni nekaj deset 

arov. Letos je odličen pride-
lek, saj so je v kletne prostore 
spravili že za pet prikolic, pa 
še vedno z ženo Albino nis-
ta pospravila vsega pridelka. 
Med res izjemnimi primerki 
zagotovo izstopa pričujoči, ki 
smo mu ob naši prisotnosti 
natehtali kar 10,2 kilograma. 
Jože seme že nekaj let pride-
la doma in prepričan je, da je 
to tudi razlog za kakovostne 
pridelke. 
Geza Grabar 

Tradicionalni Miklavžev pohod v 
Selu 
Na hladno, a sončno prvo nedeljo v decembru se 
je približno petdeset pohodnikov podalo na tra-
dicionalni, že 12. Miklavžev pohod v Selu, ki ga je 
pripravilo ŠD NK Rotunda.
Dvanajst kilometrov dolga pot je pohodnike od blizu in da-
leč vodila po razgibanih poteh Sela. Med potjo so se poho-
dniki ustavili tudi na postojanki pri Gostilni Makari, kjer so se 
okrepčali s prigrizki. Po prehojenih dvanajstih kilometrih so 
se pohodniki vrnili na izhodišče – Vaško-gasilski dom Selo, 
kjer jih je čakal topel obrok. 
Anja Vučkič
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Nov most v Selu 
Selani in vsi, ki opravljajo dnevne poti skozi 
kraj z znamenito romansko rotundo, so konec 
iztekajočega se leta dočakali nov most.
Kot smo poročali v junijski Lipnici, je bila gradnja mostu 
v Selu pomembna točka že v času obiska ministra za 

infrastrukturo. Dela so se pričela v mesecu avgustu in se 
zaključila zelo hitro, v novembru.
Investicija, vredna približno 300.000 evrov, je bila v celoti fi-
nancirana iz državnega proračuna. Selan in podžupan Štefan 
Kodila je ob novi pridobitvi med drugim povedal: »Izražam 
posebno veselje in zadovoljstvo, da smo pridobili nov, so-
doben most, ki je ustrezen iz naslova prometne varnosti in 
nosilnosti. Polnih 11 let je minilo, odkar so se pojavile težave 
zaradi varnosti/nosilnosti mostu in sočasno začele prošnje in 
pobude za izgradnjo novega mostu.« Vaščani so v teh letih 
bili brez dolgoletne avtobusne proge, težave pa so imeli 
tudi avtobusi, ki so turiste pripeljali na ogled rotunde, saj so 
se po besedah podžupana zaradi omejitve nosilnosti bali 
zapeljati čez stari most. Hitro zgrajenega mostu so se poleg 
vaščanov Sela razveselili tudi vsi, ki se vsakodnevno vozijo 
skozi vas na delo, in šolarji, ki so se prej morali voziti v šolo 
in iz nje po daljši poti, z novim mostom pa so vzpostavljeni 
pogoji za prvotno avtobusno progo.
Janja Adanič VrataričNov most v Selu.

 

Društvo upokojencev Moravske  Toplice
Živahno martinovanje
V posebnem članku podrobneje poročamo o letošnjem 
martinovanju DU MT v Tešanovcih. Prijetna, da ne rečem 
sladka skrb vodstva je, da zagotovi dovolj velik in primeren 
prostor za vse, ki se želijo prireditve udeležiti in se poveseliti 
v družbi kolegov in kolegic, starih znancev.

Povabilo upokojenim
To jesen načrtujemo akcijo, s katero bomo v svoje vrste po-
vabili tudi tiste upokojence, ki se doslej društvenih aktiv-
nosti niso udeleževali. Podobno kot v drugih upokojenskih 
društvih ugotavljamo, da se veliko novih upokojencev ne 
vključuje v društvo, vabilo pa bo doseglo tudi tiste, ki so kdaj 
v preteklosti izstopili iz društva.

Ludvik Sočič, 
predsednik DU Moravske Toplice

Opravičilo in popravek. 
Slabo shranjen dokument in klik v naglici pripeljeta do napak. 
Meni se je to zgodilo pri poročilcu o nastopu Marjetic na leto-
šnjem Festivalu za 3. življenjsko obdobje v Ljubljani. Šele pri 
pregledu nove številke Lipnice sem ugotovil, da sem poslal 
dokument o nastopu v letu 2016. Opravičujem se pevkam, 
zborovodji in vam, spoštovane bralke in bralci. Tomaža letos 
ni bilo z nami, zbor je zapel druge pesmi. Sicer pa – tu je be-
sedilo, ki bi moralo biti objavljeno že v prejšnji številki Lipnice:

MARJETICE V CANKARJEVEM DOMU
Pevke Ženskega pevskega zbora Marjetice Društva upokojen-
cev pod vodstvom Štefana Šantavca so letos že drugič nasto-
pile na prireditvi F3ŽO v Cankarjevem domu v Ljubljani. Za 
15-minutni nastop na odprtem/medgeneracijskem odru so 
skrbno naštudirale tri ljudske pesmi ter pesem Milana Ostojića 
Orkester za poljube. Nastop so ob huronskem aplavzu številnih 
poslušalcev sklenile s pesmijo Kak je inda fajn bilou.

ZGODILO SE BO 
Vabilo

Vabimo vas na spominsko uro ob praznovanju dneva samostojnosti 
in enotnosti, ki bo na OŠ Fokovci v petek, 22. 12. 2017, ob 12.00 uri. 
Kulturni program bo naslednji: 

1. Deklamacije in pesmi v izvedbi učencev in učenk OŠ Fokovci.
2. Sprejem prvošolčkov v UNESCO šolo s svečano prisego.
3. Igrica z naslovom Sneguljčica malo drugače avtorice Olge Paušič.
4. Prihod Božička.

Vabimo vas, da se nam pridružite in z nami preživite še zadnji šolski 
dan v letu 2017!
Učenci in kolektiv OŠ Fokovci 

Naj vsem decembrski dnevi prinesejo, 
kar si želimo. 
Naj se sanje uresničijo in želje izpolnijo.
Bodimo zdravi in imejmo se radi!
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„Küjajmo po domače“ 
V tokratni številki objavljamo recept Damjane 
Kovač iz Motvarjevcev, ki bo prejela nagrado 
Turistične kmetije Puhan.
MARLENKA
Testo za plošče:

• 120 g margarine,
• 4 velike žlice meda,
• 300 g sladkorja.

To vse skupaj segrej in raztopi, nato še dodaj:
• 1 žlico sladkorja,
• 1 žlico sode bikarbone.

To se bo močno zapenilo, nastala bo bela pena, nato še dodaj: 
• 3 cela jajca, da nastane rjava pena.

V drugo posodo daj:
• 1 kg moke, 
• 4 velike žlice kakava. 

To pomešaj in dodaj kuhano maso. Omesi in po potrebi dodaj mleko. 
Testo razdeli na 5 delov, razvaljaj na peki papirju in peci na hrbtni strani 
velikega pekača. Peci 5 do 8 minut na 170 °C. Lepo se dela, ko je testo 
še toplo. Pred peko plošč skuhajmo kremo, da se ohladi.

Bešamel krema:
1, 5 l mleka skuhaj s 14 velikimi žlicami moke in škroba, 1 vanilin 
sladkorjem, 2 rumenjakoma v gosto kremo. Ko se ohladi, speni 500 
g margarine in dodaj sladkor po okusu in limonin sok. Plošče bogato 
namaži  s kremo in dobro pritisni. Na vrhu polij s čokoladno glazuro.

Utrinki iz naše dediščine 
V tokratni številki objavljamo fotografijo stare 
krušne peči, ki nam jo je poslala Vesna Šemen.
Vabimo vas, da nam na elektronski naslov uredništva (lipni-
ca.casopis@gmail.com) ali na naslov občine pošljete foto-
grafijo starejše stavbe, domačih opravil, starejšo prekmursko 
besedo in razlago zanjo … Tako bomo skupaj ohranili dedi-
ščino naših prednikov.

Utrip občank in ... / Iz šol in vrtcev 

Buba – šolski pes
V letošnjem šolskem letu imajo učenci 
domanjševske podružnične šole prav posebno 
sošolko – psičko Bubo. 
Buba je rojena Grkinja, saj je bila pred štirimi leti pripeljana iz 
daljnega Santorinija. Je zelo prijazna psička mešanka, ki je v 
preteklem letu opravila izobraževanje za terapevtskega psa 
pri društvu Ambasadorji nasmeha. 
Od oktobra naprej vsak petek prihaja v šolo, kjer najprej vese-
lo pozdravi svoje »sošolce« 
in jim da tačko. Včasih z nji-
mi telovadi, skupaj se učijo 
matematičnih vsebin, pre-
veri, kako jim gredo od rok 
naloge, ali pa samo pozorno 
posluša, ko ji berejo in pripo-
vedujejo zgodbe. Veliko časa 
pa tudi počiva na svoji pos-
teljici in tiho opazuje svoje 
sošolce.
Petki z Bubo so res super!
DOŠ Prosenjakovci

Buba – az iskolai kutya 
Az idei iskolai évben a domonkosfai 
fiókiskolában egy egészen különleges »tanuló« 
kapcsolódott be az osztályba – éspedig a Buba 
névre hallgató kutya.
Buba görög származású, és négy évvel ezelőtt került San-
torini szigetéről hazánkba. Nagyon kedves, nem tiszta vérű 
kutyus, amely a múlt évben »kutyaterapeuta« bizonyítvány 
szerzett az Ambasadorji smeha című társulatnál.

Októbertől fogva Bubát min-
den pénteken behozzák az 
iskolába, ahol lelkesedve, man-
csfogással fogadja »osztálytár-
sait«, akikkel néha együtt 
tornázik, matematikát tanul, 
ellenőrzi tudásukat, vagy csak 
éppen figyelmesen hallga-
tja felolvasásaikat, meséiket. 
Legtöbb időt pedig mégi-
scsak kényelmes fekvőhelyén 
tölti, ahol csendesen szemléli 
az osztálybelieket.
A Bubával eltöltött péntekek 
nagyon jók!

Buba preveri, kaj so sošolci narisali./Buba ellenőrzi a tanulók alkotásait.
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Mala galerija OŠ Bogojina 
Plečniku
Sklepni prireditvi Košičevih dni kulture, ki je bila 
15. septembra v dvorani Krajevne skupnosti 
v Bogojini, je Mala galerija prispevala likovno 
razstavo Mladi Plečniku.
Številna dela mladih s področja oblikovanja prostora in 
grafik z motivom cerkve so bila razstavljena in z videom 
predstavljena na otvoritvi. Ob otvoritvi je učitelj likovne 
umetnosti Jože Gutman povedal: »Tokrat Mala galerija od-
pira svojo deveto razstavo, gostuje v tej dvorani zaradi izre-
dnih prostorskih razmer na šoli. Posvetili  smo jo arhitektu 
Jožetu Plečniku. Ta velikan, začetnik slovenske in evropske 
moderne v arhitekturi, deležen najvišjih priznanj in razprav 
doma in v tujini, je tu v Bogojini gradil svojo najljubšo ar-
hitekturo. 
Vse spoštovanje vsem, ki so ga uspeli prepričati, da se je 
posvetil temu prostoru in ga s tem delom uvrstil na svetovni 

zemljevid arhitekture.  Plečnika moramo čutiti, gledati nje-
govo delo in se čuditi.  Iz neskončnih globin Božjega črpa 
snov za temelje svoje arhitekture. 
Na te temelje postavlja mogočne stebre, s katerih njegova 
arhitektura poleti v nebo. Visoko v oblake k pticam razpira 
krila tudi bogojinska Bela golobica. Pod Vršičem se  ozira 
na prostranstva Dolinskega, Ravenskega in Goričkega. Svo-
bodna. Pod njo leži ujeta, v tesno zarisana birokratska me-
rila prostorskega načrta, Bogojina. Zarisana z namenom in 
posledice je čutiti. Duha velikih mož Bogojine pa vendarle 
ni bilo moč ujeti. Presegli so utesnjenost prostora in danes 
se jih s hvaležnostjo spominjamo.
Mala galerija se tokrat predstavlja z igro prostora. Mladi so 
s svojimi deli sproščeno in samozavestno iskali neskončne 
možnosti oblikovanja in se čudili svojemu delu. Vsaka nas-
tala »arhitektura« je zgrajena z otroško iskrenostjo in lju-
beznijo.«

Mentor Male galerije Jože Gutman

Mladi umetniki pri ustvarjanju. Razstavljena umetniška dela.

Dejavnosti šolskega sklada 
Osnovne šole Bogojina
Na Osnovni šoli Bogojina že vrsto let deluje 
šolski sklad, katerega upravni odbor sestavljajo 
predstavniki učiteljev in starši učencev. 
Prvenstveno je namen sklada dobrodelnost, saj želimo poma-
gati učencem, ki se zaradi omejenih materialnih zmožnosti 
soočajo s težjim vključevanjem v vzgojno-izobraževalni pro-
ces,  in se tako zavzemamo za enakost med vsemi udeleženci 
le-tega. V lanskem letu smo pomagali sedemnajstim socialno 
ogroženim učencem pri sofinanciranju nakupa delovnih zvez-
kov, ekskurzij ali plačilu prevozov ter bivanja v šolah v naravi. 
Letos bo ta številka nekoliko višja, saj bomo pomoč namenili 
štiriindvajsetim učencem. Poleg zgoraj naštetega spodbuja-
mo tudi dejavnosti, ki se izvajajo v posameznih oddelkih in 

niso sestavni del izobraževalnega programa oziroma se ne 
financirajo iz javnih sredstev. Med te spadajo nakup nadstan-
dardne opreme, razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev 
in splošno zviševanje standardov pouka. Tako se bomo tudi 
v prihodnje še bolj trudili uresničevati želje učencev ter jim 
omogočili obiskovanje športnih prireditev in oglede kulturnih 
dogodkov. Cilj našega sklada je torej osrečiti druge in temu 
bomo tudi v prihodnosti dosledno sledili.  Seveda pa vse 
zgoraj našteto ne bi bilo uresničljivo brez nesebične pomoči 
oziroma prispevkov vas staršev in donatorjev. Zato se vam za 
vašo plemenitost, podporo in zaupanje iskreno zahvaljujemo. 
Želimo vam vesele praznične dni, v letu, ki prihaja, pa veliko 
zadovoljstva, zdravja, sreče in miru. 

Upravni odbor  Šolskega sklada 
OŠ Bogojina 



Lipnica 154   |   29

Iz šol in vrtcev

»Goričkolada« navdušila tudi na 
IZUM-u 
OŠ Fokovci se že nekaj let aktivno vključuje v 
projekt Teden evropske kulturne dediščine. 
Tudi letos smo aktivno sodelovali v projektu, 
katerega krovni naslov je bil Voda – od mita do 
arhitekture. 
Od 22. do 24. novembra 2017 je v trgovskem centru MAXI-
MUS v Murski Soboti potekal Festival IZUM – Inovativnost, 
Znanost in Ustvarjalnost Mladih po okriljem ZOTKS. 
Osnovni namen festivala je predstavitev in promocija rezul-
tatov različnih ustvarjalnih in raziskovalnih dejavnosti mladih 
ter mladim na zanimiv način prikazati ustvarjalnost, znanost 
ter gospodarstvo.  S festivalom je predvsem mladim ponu-
jen prostor, v katerem lahko predstavijo svoje ustvarjalne in 
raziskovalne potenciale ter dosežke, poleg tega pa je njim, 
njihovim mentorjem, staršem in drugim obiskovalcem omo-
gočeno druženje, ustvarjanje, izmenjava idej in ustvarjanje 
priložnosti za nadaljnja sodelovanja. Naša šola se je tudi le-
tos predstavila na tem festivalu, tokrat z »GORIČKOLADO«. 
Učenci so pod vodstvom mentoric Sonje Tot in Silvije Sambt 
v preteklem šolskem letu raziskali, na kakšen način bi lah-
ko naši kraji postali še bolj turistično atraktivni in zanimivi. 
Pripravili so »turistični produkt« z naslovom Goričkolada, s 
katerim so se predstavili na festivalu Turizmu pomaga lastna 

glava in navdušili komisijo. Za IZUM so pripravili razstavo ter 
mimoidočim predstavili svojo nalogo in jim zapeli pesmico. 
Tudi tokrat so bili prepričljivi in za svoje delo so bili nagrajeni 
s prvim mestom na razstavi ustvarjalnosti. Poleg tega pa 
je njihova pesmica tako  navdušila komisijo, da so nastopili 
tudi na slavnostni akademiji Zveze za tehnično kulturo RC 
Murska Sobota. Iskrene čestitke učencem in obema mento-
ricama, brez katerih tudi tega uspeha ne bi bilo. 

Suzana Deutsch

Učenci Osnovne šole Fokovci so bili prvi na razstavi ustvarjalnosti.

»V pričakovanju praznikov« - 
Adventni bazar na OŠ Fokovci
Spet je leto naokrog in pred nami je praznični čas, 
čas pričakovanj in čas za izpolnitev tihih in skritih 
želja.
Prva decembrska nedelja je letos zaznamovala začetek tega 
časa, zato smo na OŠ Fokovci v petek, 1. decembra, priredili 
tradicionalni adventno-božični bazar z dobrodelno noto. 
Učenci so pod vodstvom učiteljev cel dan ustvarjali in izde-
lovali adventne venčke ter druge adventne in božične de-
koracije, pekli piškote in se pripravljali na začetek »veselega 
decembra«. Izpod njihovih rok so nastali čudoviti adventni 
venčki, ki so jih ob koncu dneva razstavili, z okraski pa opre-
mili učilnice in druge prostore šole. Nestrpno so pričakovali 
starše in druge obiskovalce, da so lahko ponosno razkazali 
svoje izdelke in jih jim ponudili v zameno za prostovoljne 
prispevke. Starši so se nam pridružili ob 15.00 uri. V jedilnici 
smo jih pričakali s prazničnimi pesmimi v izvedbi našega 
otroškega pevskega zbora Grlice. Družili smo se ob prijet-
nem klepetu vse do večernih ur. 
Prostovoljne prispevke smo zbirali za šolski sklad, iz katerega 
vsako leto sofinanciramo nekatere nadstandardne dejav-
nosti, nabavimo kakšno učilo ali igračo za mlajše učence 

ter pomagamo otrokom pri izvedbi kakšnih aktivnosti, ki jih 
drugače ne bi mogli izvesti.  Tako kot vsako leto, so se daro-
valci tudi letos izkazali, saj smo zbrali 720,00 EUR. 
Vsem, ki so prispevali v šolski sklad, se najlepše zahvaljujemo 
in jim želimo vse lepo ob prihajajočih praznikih ter obilo 
zdravja in dobre volje v letu 2018!

Suzana Deutsch 

FOTO: 9.6.a: Otroci so pod vodstvom učiteljev 
cel dan ustvarjali. In splačalo se je!
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Evakuacija 2017 
Tako kot že nekaj let zapored smo tudi letos v 
našem vrtcu izvedli evakuacijo. Z otroki smo se 
pred tem veliko pogovarjali, kdaj in kako nam 
lahko pomagajo gasilci.
Pred pričetkom evakuacije nas je v vrtcu obiskal poveljnik 
PGD Prosenjakovci Štefan Kovač, ki je otrokom povedal, kako 
se bomo »igrali« z njimi. Poleg prosenjakovskih gasilcev so 
sodelovali tudi gasilci PGD Motvarjevci.
Ko so se na dvorišče našega vrtca pripeljali gasilci obeh 
društev, so najprej rešili nekaj otrok,  vzgojiteljico in javno 
delavko skozi vhodna vrata. Tri otroke so rešili skozi okno, 
druga vzgojiteljica pa je ostala ujeta v igralnici v gostem 
dimu. Gasilca, ki sta bila usposobljena tudi za takšne primere, 
sta se z nosili podala v gost dim in rešila vzgojiteljico, ki je 
ostala v igralnici. Ko so nas gasilci uspešno rešili iz ognjenih 
zubljev,  so nam pokazali tudi, kako dela cisterna. Vsak otrok, 
ki si je to želel, je smel držati veliko, debelo cev, iz katere je 
močno brizgala voda, kar je zanimalo predvsem naše fante.
Po uspešno opravljeni vaji smo se vsi skupaj postavili pred 
gasilsko cisterno in naredili »gasilsko fotografijo«, nato pa 
smo jih pogostili in z njimi 
malce poklepetali.
V imenu vseh, ki bivamo 
v dvojezičnem vrtcu, se 
zahvaljujemo gasilcem iz 
PGD Prosenjakovci in PGD 
Motvarjevci, da so se tudi 
letos »igrali« z nami. Upa-
mo le, da njihove pomoči 
zares nikoli ne bomo pot-
rebovali.
Bernarda Koroša Pantović

Mentési gyakorlat 2017
Óvodánkban, a szokásokhoz híven, az idén is 
megszerveztük az evakuálást. Ezt megelőzően 
a gyerekekkel sokat beszélgettünk arról, hogy 
mikor és hogyan segíthetnek a tűzoltók.
A kimenekítés megkezdése előtt óvodánkba látogatott Ko-
vač Štefan, a pártosfalvi ÖTE parancsnoka, aki a gyerekeknek 
elmondta, hogy zajlik majd a „játék”. A kimenekítésben, a 
pártosfalvi tűzoltók mellett a szentlászlói ÖTE tagjai is köz-
reműködtek.
Miután óvodánk udvarára megérkeztek a két egyesület tűz-
oltói, a bejárati ajtón először néhány gyereket, az óvónőt és 
a közmunkásunkat menekítették ki. Három gyereket az ab-
lakon keresztül menekítettek ki, az egyik óvónő viszont bent 
maradt a játszóterem sűrű füstjében. A speciális esetekre 
felkészített két tűzoltó, hordággyal indult a sűrű füstbe, és 
kimentette az ott ragadt óvónőt. Amikor a tűzoltók kimen-
tettek bennünket a lángoló épületből, bemutatták a tartály-
kocsi működését is. Mindegyik gyerek, amelyik csak szerette 
volna, kézbe vehette a vastag tömlőt, amelyből ömlött a víz, 
és persze: ez leginkább a fiúkat vonzotta. 

A sikeres gyakorlat után a tűzol-
tó tartálykocsi elé álltunk, ahol 
egy „tűzoltófotó” készült rólunk, 
majd megvendégeltük és elbe-
szélgettünk a tűzoltókkal.
Mindazok nevében, akik a két-
nyelvű óvodához tartozunk, kö-
szönetet mondunk a pártosfalvi 
és a szentlászlói ÖTE tagjainak, 
hogy az idén is „játszottak” ve-
lünk, ugyanakkor reményke-
dünk, hogy sose lesz szüksé-
günk a tényleges segítségükre. 

Na bližnjem gradu
Otroci iz Vrtca Moravske Toplice so dobili prilož-
nost, da obiščejo Dvorec Rakičan. 
Občina Moravske Toplice je eden izmed partnerjev v pro-
jektu Centra za družine Murska Sobota, v sklopu katerega 
je bil organiziran ta dogodek. V torek, 28. novembra, nas je 
avtobus odpeljal proti Rakičanu. Na grajskem dvorišču – pri 
konjih so nas že pričakali animatorji, ki so poskrbeli, da je 
otrokom ta dan ostal v nepozabnem spominu. Otroci so 
imeli  možnost jahati konja, ogledali so si grad in prisluhnili 
zanimivi pripovedki o princesi Ani. Ob koncu so nas v tam-
kajšnjem gostišču tudi pogostili. 
Hvala Dvorcu Rakičan in Centru za družine, ki so otrokom 
omogočili spoznati delček zgodovine.
Katja Hozjan

 V prosenjakovskem vrtcu so izvedli evakuacijo./A pártosfalvi óvodában 
az idén is megszerveztük a mentési gyakorlatot.

Otroci so med obiskom dvorca zelo uživali.
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»Dan slovenske hrane - 
tradicionalni slovenski zajtrk«
V petek, 17. novembra, smo v Vrtcu Moravske 
Toplice poskrbeli, da so zdrav zajtrk zaužili 
otroci, zaposleni, pa tudi naši gostje – župan 
občine Moravske Toplice, gospod Alojz Glavač, 
in zaposleni v občinski upravi – Anita,  Sandra in 
Daniel. 
Domače dobrote so vabile, vabila pa je tudi čudovito prip-
ravljena miza. Pogrinjke za to priložnost so pripravili otroci. 
Zajtrk je minil v prijetnem klepetu, dan slovenske hrane 
pa se je nadaljeval tudi skozi malico in kosilo -  v kuhinji 
so nam pripravili domače prekmurske jedi.  In da ne po-
zabimo… Slovenski pregovor pravi: »Jabolko ne pade 
daleč od drevesa«. Bodimo torej zgled našim otrokom.  
Strokovnjaki za prehrano poudarjajo, da navado rednega 

Nočni pohod
 „V gozdu sto tisočih gozdov, niti dva lista nista 
enaka. In nobeni potovanji po isti poti nista 
enaki“ (Paulo Coelho).
Tudi vsi mi, ki smo se v petek, 17. novembra, zbrali na noč-
nem pohodu okrog Bukovniškega jezera, smo doživeli vsak 
svoje čarobno potovanje z lučkami, s katerimi smo se podali 
na pot v dveh skupinah. Mlajši otroci po levi strani, starejši 
pa po desni strani jezera. Med hojo smo prepevali, si ogle-
dovali svetlobne žarke lučk in bakle, presenetil pa nas je tudi 
»palček«, ki nas je obdaril z »zlatim kamenčkom« in pesmijo 
o njem. Sledil je najlepši del poti, ko smo lahko videli lučke 
prijateljev na drugi strani jezera. Še lepše je bilo, ko smo 
se srečali na sredi poti, si namenili nasmeh, poklepetali in 
okrepčali s čajem ter opravili še drugo polovico poti, ki je 
minila, kot bi mignil. 

Otroci in gostje so uživali v domačih dobrotah.

Na nočnem, čarobnem potovanju okoli Bukovniškega jezera.

zajtrkovanja dobimo v otroštvu, zato moramo odra-
sli otroku z lastnim zgledom pokazati, kako naj začne 
dan. S tem prispevamo k ustvarjanju otrokovih prehra-
njevalnih navad, ki ga bodo spremljale vse življenje.      
Za konec pa še »hrana« za naše možgane – UGANKA:  
»Rdeče hlače, belo meso, črna duša, kaj je to?«
Simona Kaučič, ravnateljica  

Na pohodu so se zbirali tudi prostovoljni prispevki za delo-
vanje Sklada vrtca, za katera se iskreno zahvaljujemo. Hvala.
Gordana Počič 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV MORAVSKE TOPLICE
Krnjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice

Spoštovani!

Članom društva, zunanjim sodelavcem in partnerjem 
ter podpornikom se v imenu upravnega odbora in  
v svojem osebnem imenu iskreno zahvaljujem za  
uspešno sodelovanje v letu, ki se izteka, 
in želim zadovoljno ter nadvse 
uspešno leto 2018.
Ludvik Sočič, predsednik društva
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Pestro in uspešno nogometno 
leto 2017
Za Športnim društvom Bogojina je pestro in us-
pešno nogometno leto 2017. 
Članski ekipi se je uspelo obdržati v kakovostni 3. sloven-
ski nogometni ligi – vzhod, obenem pa je ekipa v sezoni 
2016/2017 v točkovanju za FAIR PLAY zasedla 1. mesto in 
tako več kot odlično poosebljala največje vrednote nogome-
ta in družbe (solidarnost, poštenost, spoštljivost, sprejemanje 
drugačnosti, doslednost, vztrajnost, delovne navade ...), ki v 
življenju koristijo pri vsestranskem razvoju  osebnosti in do-
seganju zadovoljstva. Tudi vseh ostalih pet selekcij uspešno 
nastopa v svojih tekmovanjih.
Ponosni smo na prehojeno pot, na vse infrastrukturne izbolj-
šave, ki so jih v tem letu uspeli urediti v ŠRC Bogojina, kakor 
tudi na vse projekte, ki smo jih v iztekajočem letu uspešno 
izvedli in ki so prispevali k dvigu družbenega življenja v vasi.
Ob koncu koledarskega leta se Športno društvo Bogojina 

Dober uvod v zimsko sezono 
V Hokejskem klubu Moravske Toplice imajo za 
prihajajočo zimsko sezono obilico razlogov, da 
se maksimalno pripravijo za tekme, saj je le-teh v 
tej sezoni več kot kadar koli prej.
Prav zato so se že konec oktobra preselili z igrišč v dvorane 
in že v začetku novembra s članicami gostovali na močnem 
turnirju v Grazu. V konkurenci osmih klubov (tudi dveh prvo-
ligašev) so dekleta turnir po rednem delu končale brez po-
raza, v polfinalu pa po  rednem delu igrale neodločeno, po 
kazenskih strelih pa ob izdatni pomoči sodnikov izgubile. 
So pa v nadaljevanju dobile tekmo za tretje mesto. Dober 
turnir je bil odigran tudi v hrvaški Zelini, kar obeta dobro 
dvoransko sezono. Članice našega kluba oblikujejo tudi  je-
dro reprezentance, ki se bo v začetku leta najprej udeležila 

Šport

Ekipa je v točkovanju za fair play dosegla 1. mesto.

Članice Moravskih Toplic po tekmi v Grazu.

Vratarka Moravskih Toplic Sandra 
Dervarič se je zelo uspešno vrnila 
v hokej po materinstvu.

iskreno zahvaljuje vsem sponzorjem in navijačem ter jih 
hkrati vabi, da ga v tako velikem številu spodbujajo tudi v 
prihodnjem letu.

ŠD Bogojina

zelo močnega turnirja Croatia Open v hrvaški Zelini, kamor 
prihaja deseta najmočnejša reprezentanca sveta, Južnoafri-
ška republika. Dva tedna zatem bo reprezentanca igrala na 
evropskem turnirju v Apačah, največja pričakovanja pa so od 
domačega turnirja na klubski ravni, ki bo odigran predzadnji 
vikend v februarju. Tekmovanje z udeležbo klubov iz osmih 
držav bo v dvorani Osnovne šole 3 v Murski Soboti.
Razen članic so v pogonu tudi igralci članske selekcije. Mora-
vsko topliški klub bo v slovensko dvoransko reprezentanco 
dal štiri igralce, ki bodo sredi januarja odpotovali na evropski 
turnir na Ciper. V izredno močni konkurenci bodo reprezen-
tanci pomagali obdržati status C1 ligaša, kar bi bil lep do-
sežek. Razen tega pa bodo še tekme domačega prvenstva, 
članice pa se bodo potile tudi v Hrvaško-slovenski ligi. Dvo-
ransko hokejsko dogajanje se bo končalo konec februarja.

Člani maja potujejo na 
Finsko
Potem ko je lansko sezono 
moška članska ekipa Mora-
vskih Toplic osvojila drugo 
mesto, je s tem dobila mož-
nost sodelovanja na tekmah 
evropskega pokala. V klubu 
so bili dolgo v pričakovanju 
informacije o organizatorju. 
Konec oktobra pa so z EHF 
sporočili, da bo turnir odi-
gran na Finskem. Naš klub se 
bo na omenjenem turnirju 
pojavil v vlogi favorita.
Jože Črnko
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Društvo Žlaki Sebeborci
Majda Andrejek, predsednica društva Žlaki 
Sebeborci pravi, da je naloga društev, »da s 
svojimi aktivnostmi prispevajo pomemben 
kamenček v mozaik celotnega življenja v občini«. 
Za Lipnico pa smo jo med drugim povprašali, na 
katerih področjih so v društvu aktivni. 

Kako je vaše društvo dobilo ime in koliko članov šteje?
Majda Andrejek: Društvo DKŠT Žlaki Sebeborci je bilo 
ustanovljeno 20. 8. 2007 na pobudo večjega števila do-
mačinov, ki so želeli, da zaživi življenje v vasi na področju 
kulture, športa in turizma. Prva predsednica društva je bila 
Irena Hul. Število članstva se je skozi leta spreminjalo, tudi 
sama aktivnost članov je različna, toda najpomembnej-
še je, da ob organizaciji neke prireditve ali dogodka lahko 
zberemo zadostno število članov in članic za sodelovanje.  
Nad našo vasjo se dviga čudovit hrib, ki se imenuje »Žlak«. Toda 
v preteklosti je bilo na tem hribu obilo »žlakov«, ki so jih vrezala 
kolesa, ko so prevažala težak tovor iz gozdov. In ko ta dva pojma 
združiš, pač res ni bilo več dileme, kaj izbrati za ime društva.  

Ste zelo aktivni. Katere prireditve/razstave so vaše stal-
ne in jih  v izvajate v tekočem letu?
Majda Andrejek: Težko je opredeliti delovanje društva z 
besedo »zelo aktivni«. Gotovo je želja upravnega odbo-
ra našega društva pripraviti skozi vse leto  dogodke, ki bi 
bili zanimivi za prebivalce naše vasi kot tudi za okolico. V 
letu, ki se počasi izteka, smo v mesecu januarju, februarju 
in marcu pripravili potopisna predavanja. Seveda marec 
ni mogel miniti brez že tradicionalnega srečanja žena. Ob 
koncu meseca marca smo pripravili tudi tematski pogovor 
g. Bojanom Jozeljem, ki nam je preko svojih težav poskušal 
predstaviti, kako pomembno je prisluhniti našemu telesu. 
Kar smo v zimskem času skrbno pripravljale in izdelovale, 
smo predstavile na velikonočni razstavi, za katero si želimo, 
da bi postala stalna razstava. Društvo že tradicionalno so-
deluje pri okrasitvi mlaja ter na proslavi 
ob tem prazniku. V avgustu so prazno-
vali člani našega nogometnega društva 
in tudi tam so članice društva priskočile 
na pomoč. V začetku decembra je bila 
prodajna razstava adventnih venčkov, 
potem obdarovanje otrok ter že prav 
tako tradicionalna prireditev Luč miru. 
Sicer pa se člani in članice društva Žlaki 
aktivno vključujejo v vse dejavnosti, ki jih 
organizirajo druga društva ali svet KS. V 
letošnjem letu smo organizirali tudi izlet 
v Porabje ter že tradicionalni obisk mar-
tinovanja v Zg. Velki. Društvo sodeluje 
tudi z družino Marič, ki vsako leto v me-
secu septembru pripravi pohod.

Kaj načrtujete v prihodnje?
Majda Andrejek: Naša želja je, da bi vse stalne in že skoraj 
pričakovane aktivnosti ostale tudi v bodoče. Članice sekcije 
ročnih del so v mesecu oktobru že pričele z aktivnim delom. 
Srečujemo se vsako sredo od 18.00 do 20.00 ure. Ker je v letu 
2017 minilo 10 let od delovanja društva in nam je zaradi 
objektivnih okoliščin izpadla prireditev, bomo to nadomestili 
v letu 2018. V jesenskem času si želimo pripraviti razstavo s 
poizkušnjo domačih dobrot.  

Kaj za vas kot predsednico društva predstavlja izziv?
Majda Andrejek: Vsaka vodilna funkcija ima dobre in slabe 
strani, lepo je sprejemati pohvale, težje je sprejeti kritiko, 
toda ko dosežeš, da znaš sprejeti pohvalo in tudi dobrona-
merno kritiko, je vse lažje. V današnjem času, ko delovne ob-
veznosti pogosto niso več omejene na 8 ur, ko mladi v večji 
meri svoj prosti čas izkoristijo za brskanje po telefonih, in ko 
imaš občutek, da se tako radi zapiramo v svoje domove, se 
mi zdi izziv najti način, kako ljudi privabiti na dogodke. Nič 
namreč ne pomaga le tarnati, »ah kaj  bi se trudili, saj tako 
nikogar ne bo«, potrebno je vztrajati, iskati načine in poti do 
ljudi, moja želja pa je najti vsebine za  najmlajše in mlade ter 
ponovno oživiti programe telesne aktivnosti.

Zakaj so po vašem mnenju društva pomembna za vsak-
danje življenje v občini?
Majda Andrejek: Ljudje smo družabna bitja, če si to prizna-
mo ali ne. In prav naloga društev je, da s svojimi aktivnostmi 
prispevajo pomemben kamenček v mozaik celotnega živ-
ljenja v naši občini. Uspešnost neke občine se ne more me-
riti le s tem, ali ima vsaka vas asfaltirane vse ceste, urejeno 
kanalizacijo in še bi lahko naštevala, ampak mislim, da je 
pomembno tudi to, ali v tej vasi živijo srečni in zadovoljni 
ljudje, ki se znajo poveseliti, pogovoriti, in tudi ko je potreb-
no, stopiti skupaj. 

Janja Adanič Vratarič 
 

Naša društva

Člani društva na izletu v Porabju.
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Reformacijsko gibanje na 
slovenskem vzhodu ob  
500-letnici reformacije
Iztekajoče se leto smo se na Slovenskem 
spominjali začetkov reformacije. Naš največji 
poklon pa je 500. obletnica reformacijskega 
gibanja doživela 31. oktobra  s kulturnimi in 
verskimi dogodki  in obredi.
Na ta dan leta 1517 je nemški teolog in pisec Martin Luter 
(1483-1546) na vrata cerkve v Wittenbergu pribil 95 tez, s 
katerimi je  želel doseči nekatere spremembe  v življenju 
takratne Cerkve. Martina Lutra (tudi: Luther) štejemo za 
začetnika reformacije in utemeljitelja protestantizma. S 
svojimi zahtevami je za katoliško cerkev mnogo dobrega 
postoril za vse čase. Ne le k verskim, veliko je posledič-
no prispeval tudi h kulturnim, nacionalnim in jezikovnim 
spremembam. Seveda v boljše za vero, gospodarski na-
predek in kulturni razvoj narodov, narodnostnih skupnosti  
(gledano iz današnje perspektive) in nas, posameznikov. 
Kajti Luter ni bil le verski reformator, bil je tudi plodovit 
pisatelj. S svojim prevodom Svetega pisma v nemški je-
zik je postal celo utemeljitelj nemškega knjižnega jezika. 
Slovenci smo v reformacijskem (ali:  protestantskem) giba-
nju le malo časa zaostajali za Nemci in drugimi narodi. V 
potrditev za to našo trditev je véliki Primož Trubar (1508-
1586), eden od začetnikov reformacije pri nas in začetnik 
slovenskega knjižnega jezika. Samo 25 let mlajši od Lutra 
je na veliko šibkejših nacionalnih temeljih kot prvi »zidal« 
našo nacionalnost, novo vero in kulturo. In bil zaradi svoje 
pripadnosti reformaciji oz. protestantizmu doma prega-
njan. Tako da je večino svojega življenja preživel v tujini 
kot pridigar in pastor med nemškimi verniki. A postoril je 
tudi veliko dobrega za svoj narodič. Če ne upoštevamo 
vseh uresničitev njegovih verskih željá in postulatov, pa 
nam je, Slovencem, podaril prvi slovenski knjigi – Abe-
cednik in Katekizem (obe izšli 1550). S svojim knjižnim, 
zbornim jezikom pa nek narod je, obstaja, ali pa ga ni.  
Kot prej rečeno, tudi Prekmurci (ali: ogrski, pa panonski Slo-
venci, živeči med rekama Muro in Rabo) nismo dosti časa za-
ostajali v teh novih verskih in kulturnih gibanjih za osrednjimi 
Slovenci in za drugimi narodi. Celo če upoštevamo izid sicer 
v madžarskem jeziku pisane Kulcsarjeve Postile, tiskane v 
Doljnji Lendavi, torej na današnjem slovenskem ozemlju 
oziroma v današnji Lendavi. Postila iz leta 1574, natisnjena 
v delavnici priljubljenega tiskarja Rudolfa Hoffhalterja, in tisk 
obrednika z naslovom Agenda vandalica, ki naj bi jo leta 
1587 v Eberauu na Gradiščanskem natisnil prav tako pre-
ganjani slovenski tiskar protestantskih knjig Janž Mandelc, 
pričajo o tem, da je v naši pokrajini že v 2. polovici 16. stoletja 
prihajalo do močnega idejnega opredeljevanja za novo vero. 
Hoffhalterjeva tiskarna in posebej natis Kulcsarjeve Posti-
le sta imeli velik pomen za takratno Ogrsko; skoraj enako 

Mandelčeva, ki pa je bila poleg tega pomembna tudi za na-
daljnjo usodo protestantskega gibanja med našimi predniki. 
Dober poznavalec protestantizma Franc Šebjanič (1920-
1984) to obdobje zadnjih desetletij 16. stoletja do prvih de-
setletij 19. imenuje »eno najsvetlejših obdobij panonskih 
Slovencev«, saj so »domači predikanti, raba slovenskega 
obrednika in Dalmatinove Biblije, verzifikacija Sobočana 
Jakoba Kottaja iz leta 1616, martjanski protikalvinistični 
obračun sredi 17. stoletja, šolanje na wittenberški univerzi, 
natisk Temlinovega Malega katechismusa  v začetku 18. sto-
letja, slovenske pridige in šolarji v Nemescsóju, izseljevanje 
na Šomodjsko, na bratislavskem liceju (še pred Valentinom 
Vodnikom) izpovedana posvetna Slovenska pesem Davida 
Novaka in končno nastop dveh velikih krmarjev tega gibanja 
-  Števana Küzmiča in Mihaela Bakoša – vse to pritrditvena 
in svetla znamenja na razvojnih poteh slovenskega vzhoda« 
(v: Katalog razstave Reformacijsko gibanje na slovenskem 
vzhodu, Pokrajinska in študijska knjižnica M. Sobota, 1983, 
1-2). Na to obdobje naše zgodovine smo torej lahko prebi-
valci današnjega Prekmurja resnično ponosni. Ponosni  zara-
di protestantskega (in kasneje tudi katoliškega) verskega in 
poučnega slovstva, tiskanja in izdajanja knjig ter z njimi in po 
njih ohranjanja našega jezika, vere in pripadnosti slovenstvu. 
Dobrih 200 let (od Temlinove knjige do konca izhajanja Klek-
love narečne periodike) se ponašamo tudi s prekmurskim 
knjižnim jezikom. Zaradi vsega prej naštetega ni čudno, da 
smo v pokrajini in državi častiti obletnici reformacije name-
nili toliko vrednih, tudi ekumenskih prireditev.
Vsem, ki Lipnico berete, v novem letu želim veliko medsebojnega 
spoštovanja in ljubezni.   

Jože Vugrinec 

Kulturne drobtinice

Knjiga Red zveličanstva Mihaela Severja iz leta 1747
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Kulturne drobtinice

»Čez ta prag me bodo nesli,  
ko zatisnil bom oči« 
V petek, 1. decembra, je bila v Pomurskem 
muzeju Murska Sobota otvoritev razstave  
Čez ta prag me bodo nesli, ko zatisnil bom oči.
Jelka Pšajd, etnologinja v Pomurskem muzeju in avtorica 
razstave, je o razstavi, ki jo je odprl naš župan Alojz Gla-
vač, med drugim za Lipnico povedala: »Razstava govori o 
minljivosti vsakega izmed nas, hkrati pa tudi o tem, da so 
včasih pokojnika nesli čez prag doma, danes pa je vedno 
manj tega zaradi odrivanja smrti v domove za ostarele in 
bolnice.« V razstavi in publikaciji, ki govori o smrtnih šegah 
in  pogrebnih praksah v Pomurju in porabju, je avtorica 
raziskovala štiri vere (katoliško, evangeličansko, binkoštno 

Leto 2017 v Galeriji  
Murska Sobota
V Galeriji Murska Sobota smo 16. novembra odprli 
letošnjo zadnjo razstavo od skupno 8 razstav. 
Zadnja razstava nosi naslov Dušan Tršar, Retrospekti-
va, na ogled bo do konca leta. Tršarjev kip Skladi XXI sto-
ji od letošnjega poletja v Ulici Štefana Kovača v M. Soboti.  
V Galeriji Murska Sobota smo v letošnjem letu imeli priložnost 
občudovati tudi umetniška dela Janeza Boljke iz Stalne zbirke 
Galerije Božidar Jakac Kostanjevica na Krki in tudi enega od 
njegovih bronastih bikov lahko vidimo v Ulici Štefana Kovača. 
Zatem so bila v galeriji pod naslovom Hommage 'a Tisnikar na 
ogled izbrana dela 18. avtorjev iz stalne zbirke Koroške galerije 
Likovnih umetnosti Slovenj Gradec.
Na pregledni razstavi DARE BIRSA, SLIKE se je akademski slikar 
s cikli iz zadnjih desetih let predstavil kot izrazit kritik družbe.
Prva razstava skupine slikarjev Ladislava Danča, Štefana Ha-

Razstava, ki jo je odprl župan Alojz Glavač, bo na ogled do novembra 
2018 (foto: Tomislav Vrečič).

Pogled na razstavo kipov Dušana Tršarja.

uka, Lojzeta Logarja in Franca Mesariča je bila v letu 1970. 
Skupina DHLM je kot skupina delovala pet let. Dela, ki smo 
jih videli na razstavi, bodo kmalu stara petdeset let, a kljub 
temu niso izgubila svoje svežine, namena in pomena.
S prvo veliko samostojno razstavo v Galeriji M. Sobota se je 
s Skrivnostnimi vrtovi predstavila mlada umetnica Katja 
Bednařik Sudec pod naslovom razstave Iskanje Identitete.
Spomine smo obujali tudi ob ogledovanju razstave Pla-
kati Mladinskega in kulturnega kluba Murska Sobota.  
Kot predzadnja razstava je bila na ogled razstava Igor Banfi, 
Notranje pokrajine. Akademski slikar, domačin se je po že 
videnih ciklusih Zadnjih večerij in Horitonti predstavil z deli 
nastalimi v zadnjih desetih letih.
Ob koncu leta se toplo zahvaljujemo za sodelovanje in podporo 
tudi soustanoviteljici Občini Moravske Toplice.
Vse dobro za leto 2018 in da se čim večkrat srečamo ob kultur-
nih dogodkih v Galeriji Murska Sobota želi
kolektiv Galerije M. Sobota

Program razstav Galerije Murska Sobota v januarju in februarju 2018
11. 1. – 22. 2. 2018
Samo Perpar, 3delne slike
razstava slik (velika galerija)

11. 1. – 22. 2. 2018
Ignac Meden, Portreti 
razstava slik (mala galerija)

Odprto:   
torek–petek: 8:00 – 17:00  
ponedeljek, sobota: 9:00 - 12:00 

in kalvinsko) in tri narodnosti (Slovence, Madžare, Rome). 
Ob koncu našega pogovora je Pšajdova še poudarila, da 
muzej dobro sodeluje z Občino Moravske Toplice in Čisto 
naravo pri ohranjanju dediščinskih kamnitih nagrobnikov. 
Janja Adanič Vratarič 
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TIC-ova stran

Na 18. Martinovem pohodu kar 
360 pohodnikov
18. Martinovega pohoda, ki ga je organiziral 
TIC Moravske Toplice v sodelovanju s TD Martin 
Martjanci in KS Moravske Toplice z društvi, se je 
udeležilo 360 pohodnikov.
Na 14-kilometrsko pohodno pot so pohodniki krenili iz 
Martjancev s startom pred ŠRC, 12 pohodnih kilometrov pa 
je bilo treba premagati s startom iz Moravskih 
Toplic pred Hotelom Vivat, kjer sta pohodnike 
pozdravila župan Občine Moravske Toplice, 
Alojz Glavač, ter Metod Grah, direktor Term 
Vivat. Tako člani TD Martin Martjanci kot 
predstavniki Hotela Vivat so za pohodnike 
zagotovili okrepčila na obeh startnih točkah.  
Prva postojanka je bila v Suhem Vrhu, kjer 
sta za osvežitev poskrbela Vinogradniška 
kmetija Jani Erniša in Vinotoč Passero, druga 
postojanka s prigrizki je sledila na Rumičevem 
bregu v Moravskih Toplicah pri družini 
Džuban.
Za uspešno izvedbo prireditve se zahvalju-
jemo vsem sodelujočim ponudnikom: KTD 
male rijtar Tešanovci, Medičarstvo Jožica 

Promocija in predstavitev 
Pomurja na letni generalni 
skupščini »Lufthansa City Center 
General Assembly«

Celec, Franc Kovač, TD Martin Martjanci, VSD Filovci, Franc 
Küčan. Še posebna zahvala velja ŠD Moravske Toplice in 
vsem drugim, ki ste prispevali k uspešno izvedenemu do-
godku.
Glavna nagrada, 50-litrski leseni sod, ki ga je prispevalo So-
darstvo Maučec iz Gančan, je ostala v regiji, romala je namreč 
v roke izžrebani pohodnici iz Murske Sobote. Ostale praktič-
ne nagrade številnih sponzorjev in martinove košare pa so 
prejeli izžrebani pohodniki od blizu in daleč (Vrhnike, Škofje 
Loke, Ljubljane, Linza). 

Slovenija in Portorož sta med 2. in 5. novembrom 
2017 bila prvič gostitelja letne generalne 
skupščine »Lufthansa City Center General 
Assembly«, ki se ga je udeležilo okoli 440 članov 
mreže »Lufthansa City Center LCC«, in sicer 
predstavnikov podjetij turistične industrije, 
predvsem pa lastnikov in direktorjev nemških, 
evropskih in globalnih turističnih podjetij pod 
franšizo LCC.
V Piranu se je 4. novembra 2017 agentom in navedenim 
udeležencem skupščine na različnih lokacijah predstavi-
lo slovensko turistično ponudbo. Pod okriljem Pomurske 
turistične zveze so regijo Pomurje predstavili Zavod za 
kulturo, turizem in šport Murska Sobota, SHR -Terme 3000 
Moravske Toplice in TIC Moravske Toplice s ponudniki. 
TIC Moravske Toplice je k sodelovanju povabil lokalne ponu-
dnike. Za degustacijo vin in predstavitev blagovne znamke 
Panon je poskrbel Metod Gutman iz Filovcev, promocijo 
izdelkov iz buč in degustacijo bučnega olja je zagotovil 
Franc Vitez iz Tešanovcev,  predstavitev ljudskih plesov in 
ljudske glasbe pa je bila v domeni folklorne skupine Kultur-
no-turističnega društva Male rijtar Tešanovci. Še posebej 
slednji so poskrbeli za izredno živahno dogajanje na prizorišču 
Pomurja, od koder so agentje odhajali z zares težkim srcem, 
zaradi česar pa se naposled lahko k nam še hitreje tudi vrnejo.

Na Martinovem pohodu so se zbrali pohodniku od blizu in daleč.

Zaplesali so tudi folkloristi iz Tešanovcev.
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TIC-ova stran

Odprtje Pravljične dežele v 
Moravskih Toplicah
TIC Moravske Toplice je v sodelovanju z zavodom Vrtci Ob-
čine Moravske Toplice priredil dogodek, ki je poleg poho-
da z lanternami zajemal pogostitev otrok s palačinkami in 
brezplačen ogled zimske pravljice Rudolf in praznične krem-
šnite v izvedbi Miškinega gledališča. 
Otroke je v povorki pospremil Miklavž v spremstvu dveh 
angelčkov, Miklavžu pa je dobrodošlico zapel otroški pevski 
zbor Osnovne šole Bogojina. Za kulinarično popestritev so 
poskrbeli člani KS Filovci z društvi, ki so otroke razveselili s 
palačinkami in langaši.

nagovorili bralce s predstavitvijo aktualnih vsebin v Mora-
vskih Toplicah, v spletnem članku na http://www.vau.si/
moravske-toplice/ smo še navedli namige za obisk de-
stinacije. 
V brezplačnem zemljevidu Winter map, ki je aktualen od 
decembra 2017 do marca 2018, nagovarjamo predvsem 
tuje turiste, ki se Slovenijo odpravijo raziskovat predvsem z 
izhodiščem v prestolnici.

Otroci so bili navdušeni nad predstavo.

Franček in Mariška (TIC MT v sodelovanju s Tomažem Nemcem iz 
Bukovnice). 

Snežaki (TIC MT v sodelovanju s pleskarjem Alojzem Berdenom iz 
Filovcev). 

Promo aktivnosti
V rubriki Od doma smo v eni od novembrskih številk tednika 
Škandal24 predstavili destinacijo Moravske Toplice z okolico. 
V decembrski izdaji edicije za zaključene skupine z naslovom 
Freizeitung, ki je postala edini specializirani turistični priroč-
nik za organizacijo izletov za zaključene skupine v Sloveniji in 
Avstriji, z obiskom destinacije Moravske Toplice nagovarjamo 
predvsem avstrijske potencialne goste. 
V novembrski tiskani izdaji brezplačnika VAU Magazin smo 

Obvestilo za organizatorje prireditev  
iz občine Moravske Toplice
Organizatorje prireditev obveščamo, da je rok oddaje terminov za 
Koledar prireditev 2018 v Občini Moravske Toplice do konca leta 
2017. Prosimo, da se sestanete in dorečete datume načrtovanih 
dogodkov. Obrazec najdete na spletni strani TIC Moravske Toplice: 
www.moravske-toplice.com. 

Obvestilo o zaprtju 
poslovalnice TIC Selo  
Obveščamo vas, da poslovalnica TIC Selo za-
pira svoja vrata 15. 11. 2017 in bo do aprila 
2018 zaprta.
Hvala za razumevanje. 
TIM TIC Moravske Toplice 

Dekoracija v Moravskih Toplicah



|   Lipnica 15438

Po poteh odličnosti

»Če imaš veselje do dela, vse 
drugo pride samo« 
Kovač Miran Cigüt iz Martjancev je eden redkih, 
ki se še ukvarja s strojnim klepanjem lemežev.  
Pravi, da je ključ do uspeha čisto preprost:  
»Delaj to, kar imaš rad.«
Kako dolgo se v vaši družini že ukvarjate s kovaštvom?
Miran Cigüt: Začel je moj dedek, dejansko je to okoli 100-le-
tna tradicija. Moj oče je prevzel obrt od dedka. Nato pa sem 
jaz končal srednjo šolo kot strojni tehnik, po končanem služe-
nju vojaškega roka sem delal pripravništvo na cestnem podje-
tju. Nato pa sem prevzel obrt od očeta, ki je imel tistega časa 
pavšalno obrt. In jo sedaj imam že 24 let.

Katere so vaše dejavnosti?
Miran Cigüt: Moja največja dejavnost je popravilo kmetijske 
mehanizacije, to se pravi, da popravljamo, klepljemo lemeže, 
delamo izdelke, pristranska obrt pa je ključavničarstvo, kjer 
izdelujemo stopnice, balkonske ograje, kovane ograje, drsna 
vrata.

Kako pa se vaša dejavnost danes razlikuje od dejavno-
sti, ki sta jo delala vaš oče in dedek?
Miran Cigüt: Ja, zelo velika razlika je. Ko sem bil majhen, sem 
očetu pomagal in takrat se je delalo vse ročno. Kovaštvo je 
bila zelo težka obrt, dandanes pa je že vse strojno in olajšano.

Kaj so plusi in kaj minusi vašega dela?
Miran Cigüt: Minus je ropot, prah, tudi težko delo je kljub 
strojnemu delu. Plus pa je, da z veseljem delam, raznorazni 
izzivi so.

In s kakšnimi izzivi se srečujete kot obrtnik?
Miran Cigüt: Glede nekih novih izdelkov, nekaj, kar sam po-
kažeš, znaš sam narediti. Ni dovolj, da so samo roke pridne, 
poleg tega mora delati tudi glava. Da si olajšaš delo.

Kovačev je dandanes malo …
Miran Cigüt: V Prekmurju jih skoraj ni. Umetni kovači  v 
Prekmurju obstajajo, vendar se njihovo delo zelo razlikuje 
od mojega dela. Kot sem povedal, sem jaz specializiran v 
kmetijski mehanizaciji  in tega v bistvu ni. Kar se tiče strank, 
pokrivam velik del Prekmurja, celo s Štajerske imam stranke. 
Sem skoraj edini, ki imam strojno klepanje lemežev. Starejši 
so že v letih in nimajo tega stroja, mladi pa se za to nočejo 
odločiti, ker pravijo, da to ni cenjeno delo. Vendar za moje 
pojme je, ker z malo truda in veselja se da delati.

Kako bi lahko mlade privabili, da bi se odločali za pok-
lice vaše vrste, ki so dandanes zelo redki?
Miran Cigüt: V prvi vrsti bi jih morali starši, potem pa seveda 
tudi šolski sistem. Moti me, da otroke spodbujajo, da naj 
gredo v šole, kjer se izšolajo za pisarniška dela, primanjkuje 
pa tako moje branže, kovinarjev, kot na primer zidarjev in je 
res problem. Tudi delavce je težko dobiti.

Vi imate kakšnega naslednika?
Miran Cigüt: Imam dva otroka, stara 5 in 8 let. Starejši kaže 
zanimanje, vendar je to še daleč. Tudi mene oče, ko sem hodil 
v strojno šolo, ni silil, da bi moral iti v kovaško šolo. Me je pa pri 
delu vzpodbujal. Ko sem prišel iz šole in naredil nalogo, sem 
mu šel v delavnico pomagat, on pa mi je dal denar za opravlje-
no delo. Že takrat mi je nakazal, da se da tudi s tem zaslužiti.

Iz vašega pripovedovanja slišim, da ste očeta zelo cenili … 
Miran Cigüt: Zelo in ponosen sem nanj, ker me je naučil 
reda, discipline in veselja do dela.

Kaj priporočate najstnikom, ki bi mogoče šli po poteh 
staršev? Kaj jih naj vodi?
Miran Cigüt: Kot sem že povedal, veselje do dela. Že na 
začetku pa mora biti korekten do strank, delati mora kvali-
tetne izdelke. 

Janja Adanič Vratarič 
Miran Cigüt pri svojem delu, ki ga opravlja že 24 let, uživa.

Miran ima lepe spomine na svojega očeta.
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PRAVILNO GESLO NAGRADNE KRIŽANKE 153. ŠTEVILKE GLASILA LIPNICA: VINSKI SODI
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence, ki prejmejo karton šestih buteljk v Vinotoču 
Jani Erniša: Bernarda Gutman, Noršinci 54, 9221 Martjanci; Lidija Šavel, Vučja Gomila 1c, 9208 Fokovci; Marta Sepanovič, 
Mlajtinci 6a, 9226 Moravske Toplice.
Vsem nagrajencem iskreno čestitamo! Nagrade z osebnim dokumentom prevzamete v Vinotoču Jani Erniša.

NAGRADNA KRIŽANKA: KOVAŠTVO IN KLJUČAVNIČARSTVO, 
Cigüt Miran
Kovaštvo in ključavničarstvo, Cigüt Miran, s.p.,  tri, ki boste pravilno rešili 
križanko, nagrajuje z uslugo v vrednosti 30 €.  
Vljudno naprošamo, da nam na dopisnici pošljete GESLO križanke, vaše IME in 
PRIIMEK ter NASLOV do 10. februarja 2018 na naslov: Občina Moravske Toplice, 
Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, s pripisom Nagradna križanka 154. 
Prijetno reševanje vam želimo!

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

januar 2018
PRIREDITEV DATUM IN KRAJ OPIS PRIREDITVE INFORMACIJE

5. veseli večer 5. 1. 2018, 
Vaško-gasilski dom Selo 

Tradicionalni večer smeha s Selanskimi 
Nemaki, kjer sodeluje več humorističnih 
skupin. 

Pevsko društvo Selo
Oskar Makari
031 329 750

Poizkušnja vina 6. 1. 2018, Madžarska Vsakoletna poizkušnja vina. 
Vinogradniška sekcija KTD Ady 
Endre Prosenjakovci 
031 308 785

Pohod treh kraljev 

7. 1. 2018, 10.00, 
start pred
Vaško-gasilskim domom 
Filovci

Pohodna pot po filovskih vinorodnih gričih 
v dolžini 10–12 km. Startnina: 7 EUR za 
odrasle in 4 EUR za otroke in osnovnošolce, 
vključuje okrepčila ob poti in bujto repo v 
cilju.  

VSD Filovci
Alojz Berden
041 733 946 

Vinogradniško-vinarski 
kviz 

11. 1. 2018, 
17.00, Vaško-gasilski 
dom Filovci 

Izobraževanje ekip vinogradnikov iz 
Prekmurja s tekmovalnim značajem in v 
prisotnosti prekmurske vinske kraljice. 

VSD Filovci
Alojz Berden
041 733 946

Ogled potopisnega filma

19. 01. 2018, 18.00, 
dvorana vaško-
gasilskega doma 
Sebeborci

Ogled potopisnega filma  Himalaja 2005, 
predstavitev g. Lado Klar.

DKŠT Žlaki
Majda Andrejek
031 555 474

Koline na stari način 20. 1. 2018, 
Prosenjakovci 

KTD Ady Endre Prosenjakovci
031 308 785

Občinski turnir v kartanju 
šnopsa 

20. 1. 2018, 18.00, Krnci, 
gasilski dom 

Turnir v kartanju šnopsa za pokal Občine 
Moravske Toplice. 

KS Krnci
hul.stefan@gmail.com
041 600 227 

Mednarodni nogometni 
turnir mlajših selekcij  
NK Čarda

27. 1. in 28. 1. 2018, 
Ekonomska šola Murska 
Sobota 

Nogometni turnir za mlajše selekcije U7, U9, 
U11 in U13.

NK Čarda Martjanci
041 478 683
www.nk-carda.com
trenerji.nkcarda@gmail.com

Česanje perja in lüpanje 
bučnega semena 

27. 1. 2018, 18.00,
Središče, gasilski dom 

Tradicionalna prireditev Kulturnega društva 
Antal Ferenc Središče.

KUD Antal Ferenc Središče
Silvija Šanca 
051 360 863 

februar 2018

Ustvarjalna delavnica
Ob sredah, 18.00–20.00, 
mala dvorana gasilskega 
doma v Sebeborcih 

Ustvarjanje različnih izdelkov.
DKŠT Žlaki
Majda Andrejek
031 555 474

Občinska proslava ob 
kulturnem prazniku Praznovanje s svečano prireditvijo. Občina Moravske Toplice 

15. Prešernov pohod 8. 2. 2017,
10.00, Tešanovci Pohod ob slovenskem kulturnem prazniku. 

NK Tešanovci in društva
070 711 827
saso.koca@gmail.com

Pustna povorka po vasi 10. 2. 2018, 
10.00, Bogojina Pridružite se razigrani pustni povorki. 

ŠD Bogojina 
nkbogojina@gmail.com 
FB: šdbogojina 

Pustovanje na prostem 10. 2. 2018, 13.00, 
Moravske Toplice Izbor najlepših mask in številne nagrade. TIC Moravske Toplice

Prireditev ob kulturnem 
prazniku 

11. 2. 2018, Kulturna 
dvorana Bogojina Pester kulturni program. 

KUD Jožef Košič Bogojina
Stanka Sukič
041 346 529 

Potopisno predavanje 

16. 02.2018, 18.00, 
dvorana vaško-
gasilskega doma 
Sebeborci 

Potopisno predavanje Mongolija-Sibirija, 
predstavitev ga. Marinka Jerič.

DKŠT Žlaki 
Majda Andrejek
031 555 474

Kulinarični pohod Po 
poute dobroga gustoša 
do Zelenoga gaja 

17. 2. 2018, 10.00, 
start pri evangeličanski 
cerkvi 

Okusite čare prekmurske kulinarike, tokrat 
aktivno. Pohodno-kulinarična pot v dolžini 
12 km. 

Kulinarično društvo dobroga 
gustoša
031 618 834


