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Uvodnik

Zadnji dan aprila je po vaseh naše občine minil v znamenju postavitve mlajev in 
prižiganja kresov. Fotografija je iz Središča. 

Dobrodošlo poletje!  

Za nami je dan državnosti, ko obeležujemo 
spomin na 25. junij 1991, ko je Slovenija for-
malno postala neodvisna. Na ta dan sta bili 
sprejeti Deklaracija o neodvisnosti Slovenije 
in Temeljna ustavna listina o samostojnosti 
in neodvisnosti Slovenije, ki sta bili sicer slav-
nostno razglašeni naslednji dan, 26. junija, na 
Trgu republike v Ljubljani.

Prvi slovenski predsednik Milan Kučan je takrat 
izrekel v zgodovino zapisane besede: „Danes 
so dovoljene sanje. Jutri je nov dan!“  Spopadi 
med JLA ter slovensko Teritorialno obrambo 
in slovensko policijo so se začeli le dan zatem.

Spomnim se, da sem se takrat kot majhna de-
klica bala, ker so našo hišo preletavala letala. 
Nisem razumela pomena tega velikega koraka, 
ki smo ga takrat naredili. Na plebiscitu je slo-
venski narod bil enoten kot nikoli več zatem. 
Zato je pomembno, da našim otrokom, ki so 
se rodili v svobodno, samostojno Slovenijo, 
povemo, da dan državnosti ni le dela prost 
dan, je veliko več. Je dan, ko bi morali biti še 
posebej ponosni na to, da smo Slovenci, in da 
lahko uživamo v privilegiju, ki ga v sodobnem 
svetu mnogo narodov nima – smo svobodni 
in živimo na svoji zemlji.

Želim vam prijetno branje tokratne številke 
občinskega glasila in lepo preživeto poletje.

Janja Adanič Vratarič,  
odgovorna urednica
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Županova beseda 

Spoštovani!
Dan državnosti je slovenski državni praznik. Praznu-
jemo ga na obletnico razglasitve slovenske države, ki se je 
zgodila 25. junija 1991. Takrat je skupščina  razglasila Temelj-
no ustavno listino, ki je pomenila začetek nove slovenske 
države Republike Slovenije. Začetki pa niso bili lahki. Takoj 
naslednje jutro se je začela vojna. Letala in tanki Jugoslovan-
ske ljudske armade so napadli strateške in pomembne točke 
v Sloveniji. To so bili mejni prehodi, letališče Brnik, oddajniki 
in pretvorniki in druge pomembne lokacije. Vendar pa smo 
se Slovenci agresiji uprli. Enote slovenske policije in Teritori-
alne obrambe so se uprle mnogo močnejšemu sovražniku. 
Podporo so imele naše enote v vsem prebivalstvu in vseh 
družbenih podsistemih. Kljub veliki premoči sovražnika v 
vojaški tehniki in oborožitvi je naša obramba bila uspešna. 
V nekaj tednih je nastopilo premirje in konec oboroženih 
spopadov. Po treh mesecih, jeseni istega leta, se je vojska 
Jugoslovanske ljudske armade umaknila iz Slovenije. Jugo-
slavija kot tedanja skupna država je razpadla. Vojna pa je še 
kar naprej divjala v naši soseščini. Hrvaška ter Bosna in Her-
cegovina sta še leta bili v vrtincu krvavih spopadov. Dogajali 
so se vojni zločini in trpelo je vse prebivalstvo. Slovenija se 
je uspešno razvijala kot država in družba. Sprejeti smo bili v 
vse pomembne mednarodne institucije OZN, OECD, EU in 
NATO. Sprejeti smo bili v evro skupino držav, ki imajo enotno 
denarno valuto evro. Slovenija je članica Schengenskega ob-
močja evropskih držav, ki je prosto carin in mejnih režimov. 
Vse to so dosežki, na katere smo kot država in posamezniki 
lahko upravičeno ponosni. 
Pa vendar smo mnogokrat kljub tem dosežkom naše družbe 
kot državljani nezadovoljni. Znotraj naše države še vedno 
nismo odpravili velikih razlik v razvoju posameznih regij. Vča-
sih imamo občutek, da se te razlike le še povečujejo. Tudi 
kot družba imamo v posameznih skupinah velike težave. 
Poglejmo samo področje zdravstva, kjer se čakalne vrste na 
posamezne storitve ne zmanjšujejo. Prav tako v zadnjih letih 
na področju delovanja občin in razvoja lokalne samouprave 
ni videti enakomernega ali skladnejšega regionalnega razvo-
ja. Potrebne so reforme pokojninskega sistema in drugih sis-
temov, pomembnih za življenje posameznikov in države. Vse 
to bo mogoče, če bomo pred seboj imeli željo sodelovanja 
in interes delovati za skupno dobro vseh naših državljanov. 
To pišem zaradi tega, ker so za nami državnozborske volitve. 
Rezultat teh volitev je takšen, da nujno od vseh, ki so izvo-
ljeni, zahteva sodelovanje in dogovarjanje. Nihče nima tako 
udobne večine, da bi lahko zavračal sodelovanje z drugimi. 
Verjamem, da bo zmagal razum in potreba za nujne spre-
membe in delovanje v skupnem interesu vseh slovenskih 
državljanov. V nasprotnem primeru bomo začeli zaostajati 
v razvoju tudi za ostalimi našimi  sosedami, ne samo za Av-
strijo, po kateri se tako radi zgledujemo.
V naši občini v tem času potekajo nekatera večja gradbena 
dela, ki se bodo zavlekla tudi v poletje in jesen. V zadnjih 

dveh mesecih smo imeli kar veliko težav z obilnimi pada-
vinami in tudi nevihtami ter točo. Ponekod smo imeli tudi 
poplavljanja. Posledice bomo odpravljali v naslednjih tednih 
in mesecih. Je pa potrebno spremeniti tudi nekatere prakse 
obdelovanja naših polj. V mnogih primerih obdelujemo njive 
na območjih, ki so nagnjena in se stikajo z jarki, s potoki in 
vodotoki. Tako smo ugotovili, da nam najrodovitnejšo prst 
padavinska voda neposredno odnaša v vodotoke. S tem se 
dela ogromna škoda, saj se vodotoki vedno znova zama-
šijo. Potrebno bo spremeniti načine obdelave in mejna in 
vmesna področja nameniti travnatim površinam. Seveda pa 
mora kmetijska politika ustrezno urediti tudi način subvencij 
za tovrstne ukrepe.
Prihaja poletje in s tem tudi čas počitnic in dopustov. Naši 
devetošolci so že končali šolanje in se vpisali na srednje in 
strokovne šole. Verjamem, da so izbrali prave poklice, ki bodo 
tudi zaposljivi. V tem trenutku tudi v naši pokrajini primanj-
kuje kader za zaposlitve v določenih panogah. Tudi ob tej 
priložnosti čestitam vsem učencem, ki so končali šolanje 
z odličnim uspehom. Ponosni smo na vas, saj vaši uspehi 
zagotavljajo, da nas boste uspešno nadomestili, ko bomo 
mi že opešali. V počitnicah si naberite novih moči ob delu 
in počitku za napore, ki pridejo jeseni. 
Za nami je 21. junij, ko se pomlad prevesi v poletje. Po pole-
tnem solsticiju, kot rečejo temu dnevu astronomi, se začnejo 
noči daljšati in dnevi krajšati. Nastopa poletje. Vsem vam 
želim, da bi bilo vremensko stabilnejše kot pomlad in ne 
prevroče.

Bodimo ponosni na svojo državo  in svojo domovino 
Republiko Slovenijo. S Skupnimi močmi delujmo vsak 
dan za to, da bo lepša, boljša, saj je edina in nam vsem 
dodeljena. Druge nimamo.
Iskrene čestitke ob 25. juniju, dnevu državnosti Repu-
blike Slovenije.

Alojz Glavač, župan



|   Lipnica 1564

Iz občine

Občinski svet sprejel Letni program ukrepov ohranjanja in 
spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja
26. redno sejo Občinskega sveta Občine Moravske To-
plice, ki je bila v torek, 24. aprila 2018, je vodil podžupan 
Štefan Kodila, ki je pozdravil vse prisotne.

Po ugotovljeni navzočnosti so člani občinskega sveta sprejeli 
zapisnik 25. redne seje Občinskega sveta Občine Moravske 
Toplice in predlagan dnevni red:

1. Poročilo o izvršitvi sklepov občinskega sveta.
2. Imenovanje nadomestnega člana sveta zavoda TIC Mora-

vske Toplice, OŠ Fokovci in Vrtci občine Moravske Toplice.
3. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Moravske 

Toplice za leto 2017. 
4. Predlog sklepa o potrditvi inventurnega elaborata.
5. Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim pre-

moženjem Občine Moravske Toplice v letu 2017.
6. Predlog Letnega programa ukrepov ohranjanja in spod-

bujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mora-
vske Toplice v letu 2018.

7. Predlog Soglasja k določitvi cene storitve pomoč druži-
ni na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve 
pomoč družini na domu.

8. Predlog Soglasja k sistemizaciji delovnih mest in k obli-
kovanju oddelkov v javnem vzgojno-izobraževalnem 
zavodu Vrtci občine Moravske Toplice za šolsko leto 
2018/2019.

9. Pobude in vprašanja. 

Občinski svet Občine Moravske Toplice se je seznanil s 
Poročilom o izvršitvi sklepov Občinskega sveta Občine 
Moravske Toplice, sprejetih na 25. redni seji.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je 
glede na to, da je Štefan Kodila podal odstopne izjave s funk-
cije člana sveta TIC Moravske Toplice, Vrtci občine Moravske 
Toplice in OŠ Fokovci, objavila javni poziv za predlaganje 
kandidatov za imenovanje nadomestnega člana sveta zavo-
da TIC Moravske Toplice, OŠ Fokovci in Vrtci občine Moravske 
Toplice. Komisija je na osnovi javnega poziva prejela dva pre-

Svetniki so sprejeli soglasje k sistemizaciji 44,90 delovnih mest v javnem 
vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtci Občine Moravske Toplice. 
 

dloga za imenovanje nadomestnega člana sveta zavoda TIC 
Moravske Toplice, za ostale funkcije pa predlogov ni prejela, 
zato bo objavila ponovni poziv. 

Občinski svet je na predlog Komisije za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja, sprejel sklep, da se ŠTEFAN 
KODILA, Selo, zaradi odstopa razreši s funkcije: člana 
sveta javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ 
FOKOVCI, člana sveta javnega zavoda Vrtci Občine 
Moravske Toplice, člana sveta javnega zavoda TIC 
Moravske Toplice, ter sklep, da se za preostanek 
mandatne dobe v svet javnega zavoda TIC Moravske 
Toplice kot predstavnik Občine Moravske Toplice 
imenuje nadomestni član IGOR CAMPLIN, Bogojina. 
V nadaljevanju seje je Občinski svet Občine Moravske Topli-
ce sprejel Zaključni račun proračuna Občine Moravske 
Toplice za leto 2017 s prilogami in potrdil inventurni ela-
borat o popisu osnovnih sredstev, drobnega inventarja, 
denarnih sredstev, terjatev in obveznosti na dan 31. 12. 
2017. Seznanil se je s Poročilom o realizaciji načrta rav-
nanja z nepremičnim premoženjem Občine Moravske 
Toplice v letu 2017 in sprejel Letni program ukrepov 
ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in pode-
želja v Občini Moravske Toplice v letu 2018.
Glede na to, da je Dom starejših Rakičan kot izvajalec storitev 
pomoči na domu pojasnil, da gre pri dvigu cen le za uskla-
ditev z rastjo stroškov dela, ter da nima interesa po višanju 
cene storitev, novo ceno pa je že sprejela večina občin, je 
občinski svet sprejel Soglasje k določitvi cene storitve 
pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja 
cene storitve pomoč družini na domu. 
Podal je tudi soglasje k sistemizaciji 44,90 delovnih mest 
v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtci Občine 
Moravske Toplice za šolsko leto 2018/2019 ter soglasje k 
oblikovanju 13 oddelkov v javnem zavodu Vrtci Občine 
Moravske Toplice v šolskem letu 2018/2019 (od tega je 1 
polovični oddelek in 1 oddelek brez povečanega normativa).
Direktorica občinske uprave je pod točko razno podala in-
formacije, da bo od 26. 4. 2018 javno razgrnjen dopolnjen 
zazidalni načrt Močvar in zazidalni načrt Turistično naselje 
Podov; da je župan sprejel sklep o začetku postopka priprave 
sprememb in dopolnitev Odloka o spremembi ureditveno-
-zazidalnega načrta za območje zdraviliškega kompleksa v 
Moravskih Toplicah; da se pripravlja sklep o začetku postop-
ka novega občinskega podrobnega prostorskega načrta 
Moravske Toplice – pred starim lovskim domom, ter da je 
objavljen sklep o začetku postopka priprave Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za območje zadrževalni-
ka Sebeborci. 

Občinska uprava
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Iz občine

Razpis priznanja in nagrade občine 

Velika zahvalna listina Občine Moravske Toplice se po-
deljuje za dosežke na področjih iz I. točke tega razpisa, ki so 
prispevali k uveljavitvi občine in njeni specifični prepoznav-
nosti v širšem slovenskem prostoru.

Nagrada Občine Moravske Toplice se podeljuje za izjemno 
pomembne dosežke na kateremkoli področju delovanja za 
sistematično in dosledno delo pri razvijanju gospodarskih 
dejavnosti, negovanju in razvijanju kulturnih vrednot, za iz-
jemne športne in druge dosežke, ki nosilca uvrščajo v vrh 
državnih in mednarodnih tekmovanj, ustvarjalnih dosežkov 
na področju raziskovanja, umetniškega delovanja ali na dru-
gih področjih.

Predloge za podelitev priznanj in nagrade lahko podajo 
posamezniki, skupine občanov, politične stranke, župan, 
krajevne skupnosti, podjetja, zavodi, društva ter druge or-
ganizacije in skupnosti.

Predlog mora vsebovati podatke o kandidatu in priznanje 
oziroma nagrado z utemeljitvijo predloga ter podatke o 
predlagatelju.

Pisne predloge je potrebno posredovati najpozneje do pet-
ka, dne 3. avgusta 2018, na naslov:
OBČINA MORAVSKE TOPLICE, Kranjčeva ulica 3, 9226 
Moravske Toplice s pripisom »Razpis – komisija za pri-
znanja in nagrado«.

Komisija za priznanja in nagrade

Komisija za priznanje in nagrade objavlja na podlagi 11. člena Odloka o priznanjih in nagradi Občine Moravske Toplice 
(Uradni list RS, št.  35/97) 

RAZPIS
ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRADE 

OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2018

I.
Občina Moravske Toplice podeljuje priznanja in nagrado 
Občine Moravske Toplice posameznikom za pomembna 
dejanja, življenjsko delo in dosežke. Podjetjem, samostoj-
nim podjetnikom, zavodom, društvom, političnim strankam, 
krajevnih skupnostim in drugim organizacijam se lahko 
podelijo za pomembne dosežke na področju gospodar-
skega razvoja in splošnega razvoja (kmetijstva, turizma in 
gostinstva, obrti, industrijske proizvodnje itd.), družbenih 
dejavnosti (kulturna, športna, izobraževalna itd.), informira-
nja, gasilstva in reševanja, pri delu drugih društev, reševanju 
manjšinske problematike ter razvoju posameznih dejavnosti 
oziroma krajev v občini.

II.
Priznanja in nagrade Občine Moravske Toplice so:
1. naziv častni občan Občine Moravske Toplice
2. priznanje Občine Moravske Toplice
3. velika zahvalna listina
4. nagrada Občine Moravske Toplice

III.
Naziv častni občan Občine Moravske Toplice se podelju-
je posameznikom za posebno pomembna dejanja, delo in 
zasluge, ki pomenijo izjemen prispevek k razvoju, ugledu in 
uveljavljanju Občine Moravske Toplice v državi ali na med-
narodnem področju.

Priznanje Občine Moravske Toplice se podeljuje za po-
membna dejanja in dosežke na področju iz I. točke tega 
razpisa, dosežene v zadnjem obdobju.

Moja dežela - lepa in gostoljubna
Obveščamo vas, da bo Občina Moravske Toplice v okviru 
tekmovanja Turistične zveze Slovenije Moja dežela – lepa 
in gostoljubna 2018 izvedla ocenjevanje urejenosti naselij. 
Komisija bo naselja ocenila v poletnih mesecih, najbolj urejene kraje 
pa razglasila na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku 8. 9. 2018 
v Motvarjevcih. 

Občinska uprava
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Projekt GARDEN – Vzpostavitev čezmejne turistične mreže, regije 
drobnih čudežev z razvijanjem ponudbe zunaj turističnih središč
24. maja je v okviru projekta GardEN potekala 
Otvoritvena konferenca v mestu Lenti.
Glavni cilj projekta je s pomočjo integracije trajnostne čez-
mejne turistične ponudbe in z razvijanjem produktov ter 
storitev na manj razvitih podeželskih območjih oziroma z 
razvojem inovativnih turističnih programskih paketov krepiti 
privlačnosti podeželskega območja med Moravskimi Topli-
cami in mestom Lenti, pri čemer se poseben poudarek daje 
ohranjanju  naravne in kulturne dediščine.
Otvoritvene konference so se poleg projektnih partnerjev 
(Občina Moravske Toplice, TIC Moravske Toplice, Samoupra-
va mesta Lenti in Javna fundacija za razvoj zdravstvenega 
turizma Gyógyhelyünk Lenti) udeležili tudi predstavniki tu-
rističnega gospodarstva in javnih institucij iz obeh držav. 
Prisotne sta nagovorila Alojz Glavač, župan Občine Mora-
vske Toplice, in László Horváth, župan mesta Lenti, ki sta 
poudarila pomen skupnega sodelovanja in razvoja. Projekt 
sta podrobneje predstavili projektni vodji Matejka Pajalić, 
TIC Moravske Toplice, in Bernadett Roka, Samouprava mesta 
Lenti, in povabili udeležence k aktivnemu sodelovanju.
V okviru otvoritvene konference so se udeleženci seznanili 
s tremi primeri dobrih praks. Na sami konferenci sta primera 
dobrih praks predstavila Zoltán Kárpáti, vodja hotela Thermal 

Hotel Balance, ki je predstavil programski paket Kerkaland, in 
Jakob Borovšak, Društvo Panonnetum, ki je predstavil delo 
in aktivnosti v okviru društva. Oba sta navdušila občinstvo 
in pripomogla k uspešno izvedeni delavnici, ki je sledila in 
kjer so udeleženci podali ideje za razvoj 6 produktov na s 
projektom določenih področjih (dišeči in zdravilni bezeg, 
zdravilna ajda, veliki zvonček, vilinski vrt, orhideja, energija). 
Ob zaključku konference so si udeleženci kot primer dobre 
prakse ogledali Energijski park Sv. Jurija.
Občinska uprava

Zbrani na otvoritveni konferenci projekta GardEN. 
 

Naša občina in Univerza v Mariboru sta se zavezali, da bosta sodelovali 
na področju trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja.
 
 

Sporazum o sodelovanju med Univerzo v Mariboru  
in Občino Moravske Toplice
31. maja sta Univerza v Mariboru in Občina Moravske Toplice podpisali Sporazum o sodelovanju na 
področju trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja.
Pobuda za podpis Sporazuma o sodelovanju med obema 
institucijama je prišla s strani Občine Moravske Toplice na 
podlagi odličnega sodelovanja med Pomursko izobraževal-
no fundacijo in Občino Moravske Toplice.
Univerza v Mariboru in Občina Moravske Toplice želita s pozi-
tivnim zgledom ustvariti inovativno okolje, ki bo z razvojem, 
ustvarjanjem in prenašanjem ključnih znanj pripomoglo h 
kakovostnemu, uravnoteženemu, trajnostnemu in družbeno 
odgovornemu razvoju Občine Moravske Toplice, Univerze v 
Mariboru in Republike Slovenije.
Univerza v Mariboru bo kot znanstvenoraziskovalna institu-
cija spodbujala prenos znanja za razvojne potrebe občine 
ter nudila strokovno pomoč pri pripravi strateških in inova-
tivnih rešitev, ki prispevajo k trajnostnemu in družbenemu 
razvoju Občine Moravske Toplice. Občina Moravske Toplice 
in Univerza v Mariboru bosta pripravili nabor projektov za 
skupno sodelovanje pri uresničevanju strategije trajnostne-
ga in družbeno odgovornega razvoja občine. Pri oblikovanju 
nabora projektov bosta obe strani izhajali iz sprejetih dolgo-

ročnih in srednjeročnih strateških dokumentov, Regionalne-
ga razvojnega programa Pomurje 2014–2020 ter evropske 
razvojne perspektive 2014–2020 oz. smernic, ki se že danes 
nakazujejo za evropsko razvojno perspektivo 2021–2027. 
Občinska uprava
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Iz občine

Izgradnja ceste in pločnika v Martjancih. 
 

 Preplastitev cestišča s strani upravljavca v Selu. 
 

Gradnja ceste v Bogojini. Gradnja novih poti v okviru agromelioracije Prosenjakovci. 

Kljub slabemu vremenu dela v 
polnem teku
Kljub nekoliko slabšim vremenskim pogojem 
in pogostim padavinam se dela na objektih 
nadaljujejo v kar nekaj krajih v občini. 
Največji posegi se izvajajo v Martjancih in Prosenjakovcih. V 
Martjancih poteka rekonstrukcija ceste proti Noršincem in no-

vogradnja enostranskega pločnika, ki bo v veliki meri pripo-
mogla k večji prometni varnosti vseh udeležencev v prometu. 
Gradnja novih in rekonstrukcija obstoječih poti poteka tudi v 
okviru agromelioracije Prosenjakovci, ki bo skupaj z ostalimi 
posegi izboljšala dostopnost in kvaliteto kmetijskih zemljišč 
v k. o. Prosenjakovci. V Bogojini se obnavlja dotrajano cestišče 
od križa proti šoli, na več odsekih državnih cest v občini pa 
poteka investicijsko vzdrževanje (preplastitev cestišč) s strani 
upravljavca. 

Občinska uprava

Uspešnost družb in podjetnikov Občine Moravske Toplice v letu 2017 
AJPES je obdelal podatke iz letnih 
poročil o poslovanju gospodarskih 
družb in podjetnikov s sedežem v 
Občini Moravske Toplice v letu 2017.
Poslovanje družb v letu 2017
Gospodarske družbe, ki imajo sedež v občini 
Moravske Toplice, so v preteklem letu poslo-
vale uspešno, saj so poslovno leto zaključile s 
3,5-krat višjim neto čistim dobičkom kot v letu 
2016. Rast prihodkov v opazovanih družbah je 
bila polovico višja, rast odhodkov pa 44-odsto-
tna. Za 19 % so se povečali prihodki od proda-
je na tujem trgu, neto dodana vrednost se je 

povečala za 8 %. Družbe s sedežem v občini 
Moravske Toplice so v letu 2017 imele 19 za-
poslenih več kot v letu 2016, za 38 EUR se je 
povečala tudi povprečna plača teh zaposlenih.

Poslovanje samostojnih podjetnikov v 
letu 2017
Podjetniki v občini Moravske Toplice so poslov-
no leto 2017 prav tako zaključili uspešno in to 
z neto podjetnikovim dohodkom v višini 808 
tisoč EUR, kar je za 6 % več kot leto poprej. 
Podjetniki so povečali ustvarjene prihodke 
in odhodke. Zaposlovali so 19 oseb več kot 
v letu 2016, zvišala se je tudi povprečna plača 

zaposlenih pri podjetnikih, in sicer za 65 EUR.  
Več podatkov je moč dobiti v Informaciji o 
poslovanju v Pomurski regiji v letu 2017, ki je 
objavljena na spletnem portalu AJPES: https://
www.ajpes.si/Doc/LP/Informacije/PoStatRegi-
jah/09_Pomurska_regija_Informacija_2017_
GD_SP_ZAD.pdf 
Letno poročilo posamezne družbe ali pod-
jetnika, ki je bilo predloženo na AJPES, pa je 
brezplačno dostopno z uporabo spletne apli-
kacije JOLP na strani https://www.ajpes.si/
Letna_porocila/Javna_objava.

Klavdija Gjergjek, Višja svetov. področja III
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VARSTVO JAVNIH CEST  
(pravilno oranje, čiščenje 
delovnih strojev)
Javni interes uporabnikov javnih cest je, da so te 
normalno prevozne in da na njih ni elementov, 
ki ogrožajo ali so potencialno nevarni za vse 
udeležence v prometu.

Vozniki delovnega stroja, traktorja, tovornjaka in drugih 
vozil, udeleženih v prometu, so dolžni pred vključitvijo 
na javno pot iz delovnih priključkov in pnevmatik očisti-
ti blato, zemljo in podobne materiale, ki lahko ogrožajo 
varnost v cestnem prometu. 
Poseben problem predstavlja oranje površin v bližini 
cestnega sveta.  Z namenom ozaveščanja občanov in 
z namenom preventivnega ukrepanja predstavljamo 
kršitve zakonskih določb, posledice takega ravnanja in 
pravilen pristop k oranju kmetijskih površin. 
Zakon o cestah namreč prepoveduje orati na razdalji manj 
kot 4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na 
cesto ali na razdalji manj kot 1 meter od roba cestnega sveta 
vzporedno s cesto.

Pri tem je potrebno posebej poudariti, da cestni svet ni rob 
asfalta. Orač in tudi drugi morajo upoštevati, da je potrebno 
poleg roba asfalta za odmik upoštevati najmanj še banki-
no, naprave za odvodnjavanje, če so tik ob cestišču (mulda, 
koritnica), nasip ali  vkop, ker vse to sestavlja cestno telo in 
vpliva na cesto ter je del cestnega sveta.

Komunalni kotiček

Oranje kmetijske površine bližje od predpisane v pre-
veliko bližino cest pomeni, da se poškoduje spodnji 
nosilni ustroj ceste. Posledica preorane njive preblizu 
bankine ali celo v cestišče je razpokanost asfalta, posed-
ki robu prometnega pasu,  spremenjena trdnost bankin 
in s tem stabilnost samih cest, kar precej skrajšuje ži-
vljenjsko dobo cest.

Za vsako od naštetih kršitev: poškodba bankine, poškodba 
cestnega smernika, poškodba prometnega znaka, oranje 
njive preblizu ceste, onesnaženje vozišča je predpisana glo-
ba. Zato je ob oranju, spravilu poljskih pridelkov in podob-
no potrebno paziti, da se stroji ne obračajo na cestišču (na 
bankini in asfaltnem vozišču) in da se ne onesnaži vozišča 
ter poškoduje bankin ali cestnih smernikov. 

Osnovni namen članka je preventivni in odvrnitev obča-
nov od škodljivega ravnanja in posledično izrekanja sankcij 
inšpekcije oziroma redarstva. Občani bi se morali v prime-
ru kršitev zavedati, da so odgovorni za svoje ravnanje, še 
posebej, če je zaradi tovrstnih posegov ogrožena varnost v 
cestnem prometu.

Čista narava d.o.o.

 

Oranje vzporedno s cesto.
 
 

Oranje pravokotno na cesto. 
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Ukrepi za zmanjšanje toplotnega 
stresa pri prašičih
Poletje trka na vrata, zato bo ena od pomembnejših 
nalog prašičerejcev v prihodnjih tednih zagotavlja-
nje primernih mikroklimatskih pogojev za prašiče.
Na naših prašičerejskih kmetijah je še vedno zelo razširjen 
naravni sistem prevetrovanja, sicer pa so od prisilnih siste-
mov zračenja najbolj razširjeni podtlačni načini prisilnega 
prezračevanja. Ne glede na način prezračevanja priporočam 
rejcem, da so posebej pozorni na kontrolo sklopov mehan-
skega prevetrovanja, na oskrbo z vodo, primerno naselitev 
živali, količino nastilja in da ustrezno prilagodijo obroke za 
prašiče. Od dolgoročnejših ukrepov velja omeniti še toplo-
tno izolacijo hlevov, tuširanje prašičev, oroševanje hlevov, 
močenje tal, sten, zasaditev visoke vegetacije ob hlevih itd.

Kontrola sklopov mehanskega prevetrovanja 
Kapaciteta in razporeditev ventilatorjev morajo biti pri-
lagojeni kategoriji in številu prašičev. Pri podtlačnem 
prisilnem prevetrovanju je poleg kapacitete in razpore-
ditve ventilatorjev prav tako pomemben volumen vsto-
pnega zraka. Pri prenizkem in previsokem podtlaku je 
mešanje svežega zraka z iztrošenim neustrezno. Z na-
menom zagotoviti primeren podtlak v hlevu velja sploš-
no priporočilo, da za vsakih 7.300 m3 izmenjave zraka/
uro zagotovimo 1 m2 vstopnih površin za svež zrak.  
V praksi to pomeni, da v objektih, ki jih prezračujemo s pri-
silno podtlačno ventilacijo, zagotovimo tesnjenje povsod 
tam, kjer ne želimo dotoka zraka, in zagotovimo ustrezno 
površino odprtin na mestih, kjer bomo dovajali svež zrak.

V nadaljevanju bomo našteli nekaj ukrepov, ki poleg venti-
lacije prispevajo k manjšemu toplotnemu stresu.

Oskrba z vodo 
Ena od najpomembnejših nalog vode je vzdrževanje telesne 
temperature živali. Vsaka kategorija prašičev ima značilne pot-
rebe po vodi, zato ustrezno temu montiramo napajalnike in 
niplje z različnimi pretoki. Voda mora biti na razpolago praši-
čem nepretrgoma. Zaradi tega je nujno, da občasno preverimo 
delovanje napajalnikov oziroma nipljev ter pretok vode v njih. 
Sčasoma se v vodovodnih ceveh ter napajalnikih oziroma nip-
ljih nabere vodni kamen in umazanija, ki v veliki meri vplivata 
na pretok vode. Če je pretok vode premajhen, je prašičem 
onemogočena zadostna konzumacija le-te. Po potrebi očisti-
mo elemente in zamenjamo iztrošene dele. V povezavi oskrbe 
z vodo bi rad na tiste rejce, ki za napajanje živine uporabljajo 
lastne vire vode, apeliral, da le-tej občasno preverijo kakovost.

Ustrezna naselitev živali 
V poletnem obdobju prašiče naseljujemo redkeje predvsem 
zato, da zmanjšamo prenos energije, to je toplote med pra-
šiči z dotikanjem (kondukcija) in da kar najbolj izkoristimo 
učinek konvekcije in evaporacije v coni bivanja prašičev. S 

Kmetijski nasveti

pregosto naselitvijo prašičev le-tem otežujemo možnosti za 
oddajanje toplote.

Toplotna izolacija hlevov 
Ne glede na to, da ustrezna izolacija hlevov predstavlja stro-
šek, je na daljši rok vendarle smiselna in ekonomsko upravi-
čena investicija. Danes so nam na voljo izolacijski materiali, 
ki se dajo vgraditi sorazmerno enostavno in veliko prispevajo 
k toplotni bilanci hleva tako poleti kot pozimi, ko imamo 
opravka z ekstremnimi temperaturami. Najpogosteje se rejci 
poslužujejo termoizolacije hlevskih tal, redkeje pa strehe in 
zunanjih sten. Ustrezna termoizolacija objektov za rejo živali 
je danes skorajda že nuja.

Količina nastilja 
Slama je dober termoizolacijski material. To njeno lastnost 
izkoriščamo tako pozimi kot tudi poleti. V poletnem času je v 
hlevih na nastilj priporočljivo zmanjšati količino le-tega. Res 
da bodo prašiči bolj umazani, res pa je tudi, da se bodo bolj-
še počutili, ker bodo lažje vzdrževali temperaturno ugodje.

Tuširanje prašičev, polivanje hodnikov, sten itd. 
V poletnem obdobju, v času visokih dnevnih temperatur 
je smiselno tuširanje prašičev, močenje sten, hodnikov in 
tudi strehe. Vse to z namenom ohlajanja notranjosti hleva in 
živali. Pri omenjenih ukrepih pa velja biti previden, ker lahko 
z njimi dosežemo tudi negativne učinke.

Prilagoditev obrokov in časa krmljenja 
V poletnem obdobju povečamo prebavljivost obroka v smis-
lu zmanjšanja deleža surove vlaknine in s tem povečanja 
koncentracije energije in hranilnih snovi. Dejstvo je da se 
tekom prebave in presnove telo živali ogreva. S ciljem zmanj-
šati proizvodnjo toplote v poletnem času prašiče krmimo 
z bolj prebavljivo krmo. Glede časa krmljenja pa velja, da 
termine ustrezno prilagodimo, kar pomeni, da zjutraj živali 
krmimo bolj zgodaj, zvečer pa pozneje kot običajno.

S ciljem ohraniti ekonomičnost reje prašičev v poletnem ob-
dobju kljub visokim temperaturam imamo na običajnem 
nivoju na voljo vrsto tehnoloških ukrepov. O njihovi izbiri se 
odločamo glede na klimatske in okoljske pogoje. Univerzal-
nih rešitev, ki bi bile istočasno učinkovite, ni. Vsaka kmetija, 
hlev zahteva individualno obravnavo in pripravo njej lastnih 
ukrepov, zato rejce vabim, da se pred posegi predhodno 
posvetujejo s strokovno usposobljenimi ljudmi.

KGZS, Zavod MS
mag. Sašo Sever, u. d. i. z.
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Kmetija Roberta Makarija iz 
Andrejcev 
Makarijevi iz Andrejcev imajo 100 glav živine in 
65 hektarjev zemlje. Svojo kmetijo nameravajo 
še širiti in so glede prihodnosti optimistični.
Makarijevi v Andrejcih imajo kmetijo že od leta 1947, ko 
se je dedek sedanjega gospodarja kmetije poročil na ta 
grunt. Najprej je kmetija imela 15 hektarjev, nato se je za-
čela širiti. Danes na kmetiji delajo Robert, njegova žena, 
starejši sin, ki je na Ptuju diplomiral iz upravljanja pode-
želja in krajine, ter mlajši sin, ki še obiskuje Biotehniško 
šolo Rakičan. Ukvarjajo se z živinorejo, imajo krave, ple-
menske telice, bike, pitance, proizvodnjo mleka ter žit. 
Robert Makari na vprašanje, ali se s kmetijo lahko preživi, 
odgovarja, da je sicer treba zelo delati, vendar se lahko pre-
živi. Tako so na njihovi kmetiji trenutno zaposleni on, žena in 

Z naših kmetij

starejši sin. So tudi v koraku z novostmi in redno hodijo na 
predavanja. Glede statusa kmeta v družbi Robert pove, da bi 
bilo dobrodošlo, če bi bili malo bolj cenjeni. Posebej izposta-
vi problematiko mladih, ki zapuščajo kmetije: »Mladi zapuš-

čajo kmetije. Nekaj je narobe s politiko. Zakaj 
mladi zapuščajo kmetije? Zakaj ne vidijo, da bi 
se lahko zaposlili doma? Nešteto možnosti je.«  
Roberta povprašam tudi o dobrih in slabih 
straneh kmetije. Pove, da je slaba stran to, da 
težko greš na primer na dopust. Ko sta otroka 
bila mlajša, si tega z ženo nista mogla privo-
ščiti. Sedaj je seveda drugače. Dobra plat dela 
na kmetiji pa je za Roberta vsekakor ta, da si 
delovni čas razporeja sam. 
Njihov delovnik se začne ob šestih zjutraj, ko 
je najprej na vrsti molža krav, nato postorijo 
dela po hlevih, sledi pa delo na njivah in 
travnikih. Pravi, da so najbolj obremenjeni v 
mesecu maju, ko je sejanje koruze in košnja 
travnikov. Ob tem Robert poudari tudi, da na 
kmetiji moraš biti mojster za vse: »Biti moraš 
na pol veterinar, vremenoslovec, mehanik, 
inženir … Vsega po malem vedeti. Če za vse 
kličeš druge, ti zmanjka denarja za investicije. 
Če imaš razvojno usmerjeno kmetijo, moraš 
k temu stremeti. Nekaj varčevati, da lahko 
nekaj dodaš.« Makarijevi poseben poudarek 
namenjajo temu, da so živalim prijazna 
kmetija. Tako so njihove krave lahko 24 ur na 
dan na pašniku, in ker se lahko gibajo, tudi 
problemov s kotitvami nimajo. Na koncu 
vprašamo še sina Andreja, kakšne izkušnje 
ima on pri vrstnikih, kako gledajo na kmeta: 
»Vsi mislijo, da je delo na kmetiji enostavno, 
ne vedo, kaj to za sabo potegne, da delaš cel 
dan, ko pa to izvedo, si takoj premislijo. Da bi 
šel zvečer ob osmih na obisk sredi največjega 
dela na kmetiji, ne moreš.« 

Janja Adanič Vratarič

Oče Robert in sin Andrej.

Robert Makari je poleg tega, da je kmet, mojster za vse druge stvari, saj pravi, da se edino 
tako lahko prihrani in kupi stvari za razvoj kmetije.

Na njihovi kmetiji se krave lahko prosto gibajo 24 ur na dan. Letos bodo poskrbeli za še več 
sence.
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Tukaj smo doma

V Filovcih že 12 let največ 
udeležencev na čistilni akciji!
O Filovcih smo se pogovarjali z dolgoletnim 
predsednikom KS Andrejem Baligačem. 
Dotaknili smo se tudi težav s pitno vodo, ki se 
pojavljajo v vasi.
Med pomembne prelomnice v vasi štejejo izgradnjo va-
ške kapele, letošnje leto praznujejo 80 let njene izgra-
dnje, vaško-gasilski dom, zgrajen leta 1950 in adaptiran 
leta 2000, sledila je izgradnja vodovodnega omrežja po 
vasi v letih 1972–1974 in po bregovih 1984, izgradnja as-
faltne prevleke 1976 in po bregovih 1992 ter telefonija 
in ulična razsvetljava. Leta 2015 pa so predali v namen 
kanalizacijsko omrežje s samostojno čistilno napravo. 
Na vprašanje, ali je v vasi dovolj izkoriščen sloves lončar-
ske vasi, Baligač med drugim pove, da so v zadnjih letih 
vaščani skoraj povsem opustili izdelavo črne kerami-
ke. »Na vso zgodovino nas spominja le še lončarska vas, 
muzej na prostem s panonskimi cimpračami. V lončar-
ski vasi se je odvilo 7 od 10 Festivalov vina in kulinarike 
(2008–2015), ki smo jih izvedli KS Filovci z vsemi šestimi 
društvi, ki delujejo v vasi, skupaj z lastniki lončarske vasi.« 
Svetnika smo povprašali tudi, na katere pridobitve v vasi 
so ponosni in kaj si še želijo. »KS skrbi za oskrbo z zdravo 
pitno vodo z lastnim vodovodnim sistemom, dokončali smo 
adaptacijo »Hiše spominov« in potrebno sanacijo mrliške 
vežice na pokopališču. PGD smo pomagali pri nabavi ga-
silske cisterne in adaptaciji, razširitvi gasilske garaže, ŠD pri 
adaptaciji in sanaciji ŠRC, ostalim društvom pa pri čim boljši 
organizaciji društvenih prireditev. V bližnji prihodnosti bo 
občina skozi projekte primorana izvesti izgradnjo Pomur-
skega vodovoda, sistem B, danes imenovan faza II, zame-
njavo ulične razsvetljave in preplastitev dotrajane asfaltne 
prevleke. Državne institucije pa bodo morale poskrbeti za 
izgradnjo povezovalne kolesarske steze v okviru meddržav-

nega projekta Termalna pot Bad Radkersburg (A)–Lenti (H), 
ki na področju KO Filovci še edino v naši občini ni zgrajena.«
V zadnjem letu se v Filovcih pojavljajo težave s pitno vodo, 
Baligač o tem pove: »V letu 2018 so je prvič pojavila težava 
pri oskrbi z zdravo pitno vodo zaradi vdora meteorne vode 
v vodno zajetje, ki je posledica neugodnih vremenskih raz-
mer, močnih nalivov in problemov odvodnjavanja meteorne 
vode okrog črpališča. Na problem v zvezi z neustreznim od-
vodnjavanjem, spuščanjem meteorne vode z državne ceste 
po neustreznih, plitvih jarkih v vas, v bližini vodovodnega 
črpališča, zajetja smo opozarjali pristojne službe na občini 
kakor tudi SKZG kot koordinatorja vzdrževanja melioracijskih 
jarkov že dve leti, žal ni prišlo do realizacije niti enega ukrepa 
in močan naliv ob koncu marca in nato še drugi maja 2018 
sta opozorila, da je zadnji čas, da se zadeve premaknejo z 
mrtve točke in da v prihodnje ne bo ogroženo zdravje vašča-
nov, uporabnikov pitne vode iz omenjenega vodnega vira.«
Predsednik KS je še posebej ponosen na dejstvo, da jim je v 
Filovcih že v začetku njegovega prvega mandata uspelo KS 
in vseh šest društev, ki delujejo v vasi, povezati, »da na zunaj 
delujemo kot ena velika družina, da nismo vsak na svojem 
bregu. Eni drugim pomagamo pri izvedbi večjih prireditev. 
To smo dokazali z desetimi Festivali vina in kulinarike, kate-
rim smo pridali še dobrodelni, humanitarni pridih zbiranja 
sredstev, prvi »Za lažjo pot v šolo«, za nabavo igral v vrtcu 
Filovci, za nabavo gasilske cisterne ter zadnji za nabavo de-
fibrilatorja, in vsemi uspešno izvedenimi promocijami ku-
linarike in vina Občine Moravske Toplice doma in v tujini«. 
Tradicionalno konec leta obdarujejo vse starejše vaščane 
na domu, 26. decembra jim pripravijo še pogostitev s sveto 
mašo in kulturnim programom v vaško-gasilskem domu ter 
za Miklavža še organizirajo obdarovanje otrok vrtca in vasi 
Filovci. Ob vsem naštetem pa se lahko pohvalijo z zavidljivim 
podatkom, da KS in društvom ter komunalnima odboroma 
Filovski in Trnavski breg že 12 let uspeva na čistilno-delovno 
akcijo privabiti največ udeležencev v občini! 
Janja Adanič Vratarič

Za lepše življenje v vasi velikokrat stopijo skupaj. Njihovi Festivali vina in kulinarike so privabljali množice.
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»Izbojevana samostojnost nam ni 
padla v naročje kot zrela hruška«
Ob minulem dnevu državnosti smo se pogovarjali 
s prejemnikom velike zahvalne listine Občine 
Moravske Toplice in častnim predsednikom 
Območnega združenja veteranov vojne za 
Slovenijo Murska Sobota Valterjem Baldašem iz 
Krncev, s katerim smo se skupaj spomnili na čas 
slovenske osamosvojitvene vojne.

Kakšno vlogo ste imeli v slovenski osamosvojitveni 
vojni?
Valter Baldaš: Vojna za Slovenijo me je doletela na mojem 
delovnem mestu v Dokležovju, kjer sem sodeloval pri prip-
ravi barikad, s katerimi je enota Teritorialne obrambe (TO) 
Občine Murska Sobota, kateri je poveljeval stotnik Bojan 
Horvat, imela nalogo ovirati enote Jugoslovanske ljudske 
armade (JLA) v primeru poskusa prodiranja preko mostu 
preko reke Mure v Dokležovju.
Po končanih pripravah me je poveljnik odpeljal s seboj v 
Mursko Soboto, kjer sem prejel uniformo ter drugo potrebno 
opremo, nato smo šli s poveljujočima v mejno stražnico M. 
Petrovci, kjer nam je uspel vpad in zaplemba eksplozivnih 
sredstev, namenjena za obrambo barikade na mostu in za 
potrebe morebitnega rušenja mostu. Meni pa je nadalje bila 
namenjena naloga uničenje tanka pri poskusu preboja kot 
tudi še nekatere vzporedne naloge.
Na vso srečo enota JLA ni nadaljevala svojega prodora v 
smeri Dokležovja in vse potrebne in pripravljene barikade 
ter miniran most so ostali celi. Vendar smo nalogo opravili in 
prepričan sem, da bi v primeru poskusa napredovanja preko 
mostu enota JLA bila s strani enote TO uspešno zaustavljena.
Rad bi posebej poudaril pomen civilne obrambe, ki je skupaj 
s TO v vojni za Slovenijo storila zelo veliko in tako pripomogla 
k uspešni obrambi samostojne Slovenije.

Kako se spomnite tistih dni?
Valter Baldaš: Kljub sedemindvajsetletni časovni oddalje-
nosti so spomini še vedno dokaj jasni. Spominjam se tistih 
junijskih dni, ko smo poslušali poročila medijev in enot na te-
renu ter bili zaskrbljeni za usodo Slovenije in tudi svojih družin. 
Ko pa je prišlo do napada enot JLA ter njihovih prodorov do 
mejnih prehodov, napadov na položaje TO, blokad vojašnic 
JLA s strani enot TO, postavljanja barikad, raketiranja vojašni-
ce v Murski Soboti, smo se takrat z visoko stopnjo enotnosti 
odločili za upor in vsak na svoj način pri tem sodelovali.
Posebej pomembno je bilo sodelovanje in podpora vseh 
prebivalcev naših občin enotam TO, kar je odločilno pripo-
moglo k našemu uspehu.

Kateri dogodek je v vaših očeh takrat bil ključen za Pre-
kmurje in še natančneje za našo občino?
Valter Baldaš: Pomembni so bili vsi dogodki, še posebej 
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pa to, da so enote TO uspešno preprečile prehod oklepnim 
enotam JLA, da bi prešle reko Muro in zavzele Prekmurje, 
še posebej mednarodni mejni prehod v Dolgi vasi. Enako 
pomembno je bilo, da so enote TO zavzele vse stražnice na 
meji z Madžarsko in Avstrijo. Posadke stražnic so se predale 
teritorialcem in miličnikom, njihova oborožitev, strelivo in 
oprema pa je prišla prav enotam TO.
Naša občina je nudila podporo enotam TO pri hrambi orož-
ja v tajnih skladiščih, nudila je prostore za zajete vojake v 
OŠ Bogojina, kjer obstaja tudi dokument JLA, ter opravila 
pomembno nalogo ob zavzetju stražnice v Prosenjakovcih.

Kaj bi ob dnevu državnosti sporočili mladim, ki so se že 
rodili v samostojno Slovenijo?
Valter Baldaš: Mladi se morajo zavedati, da nam izbojevana 
samostojnost za Slovenijo ni padla v naročje kot zrela hru-
ška. Zanjo so bile potrebne dolgoletne politične in vojaške 
oziroma obrambne priprave. Zato se moramo zahvaliti vsem 
pripadnikom TO, ki letos praznuje svojo 50. obletnico, saj 
je bila ustanovljena leta 1968. Dolgoletna usposabljanja so 
dala svoje rezultate leta 1991, ko so pripadniki enot TO nosili 
glavno breme vojaškega dela osamosvajanja. Ne smemo pa 
pozabiti tudi civilno obrambo in vse ljudi, ki so vsak po svojih 
zmožnostih nudili vso potrebno podporo našim oboroženim 
enotam.
Na vse to ne smemo nikoli pozabiti, saj le redkokateri narodi, ki 
bi se želeli osamosvojiti, to v svoji zgodovini lahko uresničijo. 
Slovenci smo uspeli in dobili smo svojo državo, ki je postala del 
mednarodne skupnosti enakopravnih demokratičnih držav. 
Ob koncu vsem občanom čestitam ob dnevu državnosti.

Janja Adanič Vratarič

S častnim predsednikom Območnega združenja veteranov 
vojne za Slovenijo Murska Sobota smo se pogovarjali o slovenski 
osamosvojitveni vojni.
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7. Jurjev pohod
V nedeljo, 22. aprila,  ravno ob svetovnem dnevu 
zemlje, sta KD Antal Ferenc iz Središča in MNSS 
OMT organizirala že tradicionalni, letos zaporedo-
ma 7. Jurjev pohod, na katerem se je  zbralo okrog  
šestdeset pohodnikov.  Pot, ki je bila dolga prib-
ližno 12 km, je pohodnike vodila  po relaciji:  Sre-
dišče–Magyarszombatfa–Prosenjakovci–Središče. 
Zjutraj ob pol devetih smo se zbrali pred vaško-gasilskim 
domom v Središču in že takrat je kazalo, da je pred nami 
idiličen dan, ravno pravi za potepanje v naravi.
Veseli in nasmejani od lepega vremena, prečudovite nara-
ve ter dobre družbe smo se ob spremljavi ptičjega petja 
odpravili proti vasi Magyarszombatfa, nakar nas je pot po 
madžarskem delu vodila do Ekosocialne kmetije Kocljevina v 
Prosenjakovcih, kjer nas je že čakal »gospodar« kmetije Alojz 
Kavaš, ki nam je podrobneje predstavil delovanje zavoda in 
razkazal živalstvo na kmetiji, vstopili smo lahko tudi v pro-
store zavoda Kocljevina, kjer sta nekoč delovali stražnica in 
prehodni dom za tujce.
Po osvežitvi in rahlem počitku ter posneti skupinski fotogra-
fiji smo se odpravili proti naši 
zadnji postaji, Središču. 
Na tem zadnjem delu poti, 
poti proti cilju, ki je bila obda-
na z bujnimi krošnjami dreves,  
smo si lahko dodobra izklopili 
možgane, napolnili pljuča s 
čistim in svežim zrakom ter 
uživali ob zvokih narave … 
Bilo je neprecenljivo …

Silvija Šanca, predsednica 
KD Antal Ferenc

7. Szent György-napi gyalogtúra 
Április 22-én, vasárnap, a Föld világnapján a 
szerdahelyi Antal Ferenc ME és Moravske Toplice 
Község Magyar Nemzeti Önigazgatási Közössége 
megszervezte az immár hagyományos, az idén 7. 
Szent György-napi gyalogtúrát, amelyen mintegy 
hatvan túrázó gyűlt össze. A közel 12 kilométeres 
útvonal Szerdahelyről Magyarszombatfára, Pártos-
falvára, majd onnan vissza Szerdahelyre vezetett. 
Reggel fél kilenckor gyülekeztünk a szerdahelyi tűzoltó- és 
faluotthon előtt, ahol már akkor láthattuk, hogy egy termé-
szeti csavargásra alkalmas, idilli nap vár ránk. 
A szép időjárástól, a csodálatos természettől és a jó társaság-
tól mindenkinek megjött a jókedve, és a madárcsicsergéssel 
kísérve, mosolyogva indultunk Magyarszombatfa irányába, 
ahonnan visszafele jövet megálltunk Pártosfalván, a „Koclje-
vina” Ökoszociális gazdaságban, ahol már várt bennünket 
Kavaš Alojz gazda, aki részletesen bemutatta az intézet mű-
ködését és a portán található állatokat, végül pedig betekin-
tethettünk a Kocljevina helyiségeibe is, amelyeket az egykori 
határőrházban és az átmeneti otthonban alakítottak ki. 

Miután felfrissültünk és egy ki-
csit megpihentünk, közös fotót 
készítettünk, majd elindultunk 
visszafele, az utolsó állomásra, 
Szerdahelyre. 
Lombos fák árnyékában, a cél 
felé haladva, a túra utolsó sza-
kaszában szellemileg is kikap-
csolódtunk, mélyen magunkba 
szívtuk a tiszta, friss levegőt, és 
élveztük a természet hang-
jait… Felejthetetlen élmény 
volt…

Pohodniška izkaznica Goričkoga 
drüjštva za lepše vütro
Zgoraj imenovano društvo izkaznico izdaja že 
deveto leto, v njej pa je zapisanih 43 pohodov. 
Začetnika sta bila nekdanji član Janez Škalič iz Sela in Jože 
Rituper iz Pečarovcev, ki deluje v sekciji za šport. Pohode 
organizirajo društva ali posamezniki po Goričkem, vsako 
leto pa zaključni pohod izvedejo v januarju. Tistim, ki ima-
jo največ zaznamkov v izkaznici za tekoče leto, ob koncu 
leta namenijo drobno pozornost. S tovrstnimi pohodi člani 
društva tako skrbijo za zdrav duh v zdravem telesu.

Janja Adanič Vratarič

Skupinska fotografija je nastala na Ekosocialni kmetiji zavoda Kocljevi-
na./ A csoportkép a Kocljevina intézet ökoszociális gazdaságban készült. 

V izkaznico je vključenih 43 pohodov.
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Prvi maj 
Zadnji aprilski dan smo po vaseh naše občine 
postavljali mlaje in se družili ob kresovih.  
Oglejte si nekaj foto utrinkov.

Vremenske neprilike v naši občini
Vreme nam že od prvomajskih kresov v naši občini ne prizanaša.
Tako je v začetku meseca maja neurje s točo, nalivi in močnim vetrom 
povzročilo veliko škodo v kmetijstvu, infrastrukturi in objektih. 12. junija 
pa je toča, ki se je začela ob osmih zvečer in je klestila dobrih petnajst 
minut ter je bila po pripovedovanju domačinov tudi velikosti jajca in še 
večja, naredila veliko škodo v kme-
tijstvu in na objektih v Središču. Le 
dan zatem so poplave prizadele 
Bukovnico. Velika količina vode je 
zalila cesto, travnike, njive in s seboj 
odnašala zemljo. V vasi bo med dru-
gim potrebna tudi sanacija mostov. 
Vremenskim neprilikam tako vsaj za 
zdaj še kar ni videti konca.  

Janja Adanič Vratarič

Utrip občank in občanov

Na predvečer mednarodnega praznika dela je tudi v Moravskih Toplicah za-
gorel kres, ki je bil pripravljen s strani članov KS Moravske toplice, ŠD Moravske 
Toplice, Gasilskega društva M. Toplice in drugih. Vsem zahvala za sodelova-
nje. Prav tako je na simbolični način bil postavljen mlaj, ki je bil predhodno 
okrašen in nanj spleten venec iz smrekovega veja (Vesna Šemen).

Kurjenje kresov na predvečer prvega maja je prisotno že dobrih 2000 let. V 
znak zahvale prednikom, ki so nam s svojimi pogumnimi dejanji v dobršni 
meri olajšali obstoj, smo se tudi tokrat povezali člani gasilskega in kultur-
nega društva ter KS Vučja Gomila. Tako smo tudi v naši vasi prižgali kres in 
postavili mlaj. Ob vročih plamenih, dobri hrani in pijači ter v odlični družbi 
smo se družili pozno v noč in še enkrat dokazali, da tudi mi znamo – kot 
so to znali pred skoraj 200 leti – biti povezani (Maja Cigut).

Ratkovčarji smo se 30. aprila spet zbrali na kresovanju pri Vaško-gasilskem 
domu v Ratkovcih. Ker smo majhna vas, smo najprej s pomočjo mehaniza-
cije postavili mlaj. Večer se je nadaljeval z druženjem ob dobrotah domačih 
gospodinj in slastnih čevapčičih. Ko se je stemnilo, smo prižgali še kres in 
se ob njem veselili do jutranjih ur. Vsem skupaj se v imenu PGD Ratkovci in 
KS Ratkovci zahvaljujem za obisk in upam, da se v enakem številu vidimo 
v prihodnjem letu (Leon Deutsch).

Poplava na Bukovnici (foto: Anita Zelenko).
Toča v Središču je uničila pridelke, prizadela  
pa je tudi objekte (foto: Alen Vugrinec).

Krajevna skupnost Kančevci je za vaščanke in vaščane v ponedeljek 30. 
aprila pripravila prvomajski piknik pri vaško-gasilskem domu. Piknika se 
je udeležilo 38 prebivalcev naše vasi. Vaščanke so poskrbele za pecivo, za 
ostalo pa sokrajani in KS Kančevci. Ob veselem druženju, dobri hrani, pijači, 
glasbi in namiznem tenisu smo v Kančevcih proslavili praznik dela (Uroš 
Podlesek).
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22. ocenjevanje madžarskih in 
slovenskih vin
26. aprila je v Magyarszombatfi potekalo že 22. 
čezmejno ocenjevanje vin, ki so ga organizirali 
vinogradniki iz Magyarszombatfe in sekcija 
vinogradnikov KTD Ady Endre Prosenjakovci.
5-članska komisija, katere del sta bila tudi Slovenca Ernest 
Novak in Alen Felšö, je ocenjevala vina 56 pridelovalcev, 
od tega jih je bilo 42 iz Slo-
venije, 39 iz naše občine. 
Podelili so 13 zlatih, 19 sre-
brnih in 7 bronastih priznanj, 
17 vzorcev vin pa so izločili.  
Najboljšo oceno je dobil Char-
donnay pridelovalke iz naše 
občine, Nade Grabar iz Sela, ki 
mu je komisija podelila oceno 
18,52. Gospe Nadi čestitamo 
za uspeh. 

Janja Adanič Vratarič

Magyar és szlovén borok
22. minősítése
Április 26-án, a magyarszombatfai bortermelők és a 
pártosfalvi Ady Endre Turisztikai Művelődési Egyesület 
borászati szekciója, Magyarszombatfán szervezte 
meg az immár 22. nemzetközi borminősítést. 
Az öttagú bizottság, amelynek Szlovéniából Novak Er-
nest és Felšő Alen voltak a tagjai, 56 bortermelő borát 

minősí tette ,  ebből  42 
érkezett Szlovéniából, 39 a 
mi községünkből. A bizottság 
13 arany, 19 ezüst és 17 
bronz elismerést osztott ki, 
17 bormintát pedig kivettek 
a minősítésből. 
A legjobb minősítést kapta a 
seloi Grabar Nada bortermelő 
Chardonnay bora, amelyet a 
bizottság 18,52 ponttal érté-
kelte. Nada asszonynak gratu-
lálunk az elért eredményhez. 
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Poplava na Bukovnici (foto: Anita Zelenko). Na tradicionalnem nočnem pohodu se je zbralo 60 pohodnikov (foto: Sara Temlin).

Zbrani na tradicionalnem ocenjevanju vin, ki je letos potekalo na Madžar-
skem./ A hagyományos borminősítésen, amelyet az idén Magyarországon 
szerveztek meg.

7. Nočni pohod v Krncih
V soboto, 5. maja, je bil v Krncih organiziran že 
tradicionalni 7. nočni pohod po vasi ter njeni 
okolici. 
Pohodniki so se začeli zbirati že pred 22. uro. Čas jim je 
krajšala glasba ter dobrote krnskih gospodinj. Samega po-
hoda, ki je bil dolg 9 km, se je udeležilo 60 pohodnikov. 
Pred samim začetkom je pohodnike nagovoril župan Obči-
ne Moravske Toplice Alojz Glavač, v. d. direktorja Turistično 
informacijskega centra Moravske Toplice Miha Horvat ter 

predsednik Krajevne skupnosti Krnci Štefan Hul. Letošnja pot 
nas je vodila izpred gasilskega doma Krnci skozi Bokrače v 
Košarovce na nogometno igrišče. Na igrišču je bila priprav-
ljena postojanka, kjer smo se okrepčali s pripravljeno mali-
co in pijačo. Po opravljeni malici nas je pot vodila skozi vas 
Kukeč nazaj proti gasilskemu domu v Krncih. Tam pa nas je 
že pričakala topla večerja. Po večerji pa je sledilo druženje 
pohodnikov ter zabava in ples.

Lea Hul
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V Filovskem Gaju so zasadili cepič 
vinske trte Lipovina 
Ob stari cimprani vinski društveni kleti je društvo 
Gaj - vinogradniško turistično društvo Filovci 
v soboto, 12. maja, pripravilo vinogradniški 
dogodek, na katerem so zasadili cepič vinske trte 
Lipovina in podpisali listno o pobratenju med 
društvom Gaj in Društvom vinogradnikov Kobilje.

Dogodka so se udeležili številni vinogradniki, člani po-
bratenih vinogradniških društev, gostje iz sosednje Ma-
džarske in 11. prekmurska vinska kraljica Špela Casar. Želja 
društva Gaj je bila, da bi ob vinski kleti zasadili vinsko trto 
Lipovina. Cepiče Lipovine so dobili iz Trsničarstva Agros 
Simon Vršič, Zagorci pri Juršincih. Cepič vinske trte je za-
sadil predsednik društva Gaj Jožef Tratnjek ob navzočnosti 
članov društva in vinske kraljice. En zasajen cepič Lipovine 
je posvečen upokojenemu mariborskemu škofu in rojaku 
iz Bogojine dr. Jožefu Smeju, drugi cepič pa je posvečen 
vsem članom društva Gaj. Blagoslov zasajene vinske trte 
Lipovina je opravil župnik župnije Bogojina dr. Stanislav 
Zver. Ob tej priložnosti je potekal pred vinsko kletjo tudi 
svečan podpis listine o pobratenju med društvom Gaj in 
Društvom vinogradnikov Kobilje. Za dobro voljo so poskr-
bele ljudske pevke iz Filovcev, ki so zapele nekaj pesmi o 
vinski kapljici, vinogradnik in ljudski pesnik Martin Horvat 
pa je povedal eno od svojih pesmi, ki jo je posvetil vino-
gradnikom. Društvo Gaj se je z obema dogodkoma vklju-
čilo v teden vseživljenjskega učenja, ki sovpada z letom 
Evropske kulturne dediščine. 

Jože Žerdin

Tukaj smo doma

Člani društva Gaj so izpeljali dva projekta – zasaditev vinske trte in podpis 
listine o pobratenju z Društvom vinogradnikov Kobilje.

Spominska fotografija pred cerkvenim »lugašem« (od leve): Alojz Glavač, Wilhelm Keller, 
Urlich Notz, Franc Vitez, mag. Geza Erniša in Geza Džuban.

Žametna črnina tudi pred cerkvijo 
v Moravskih Toplicah
V okviru dolgoletnega prijateljstva med 
evangeličanskima cerkvenima občinama 
Moravske Toplice in Bad Urach v Nemčiji – 
gmajni sta tudi pobrateni, so v nedeljo, 13. maja, 
po končanem svečanem bogoslužju postavili še 
en mejnik. 
Potem ko so lani cepič najstarejše vinske trte z mariborske-
ga Lenta, ki z več kot 400 leti velja za najstarejšo na svetu, 
zasadili pred  cerkvijo v omenjenem kraju v Nemčiji, so letos 
to storili še v Moravskih Toplicah. Med številnimi 
verniki iz obeh držav so bili prisotni tudi najvišji 
cerkveni dostojanstveniki iz Bad Uracha – zdajšnji 
duhovnik Wilhelm Keller, upokojeni Klaus Sch-
midt in inšpektor Urlich Notz; enako pa tudi pri-
padniki Združenja evropskega reda vitezov vina 
– Konzulat za Slovenijo, Legatura za Pomurje ter 
župan moravskotopliške občine Alojz Glavač. 
V Parku prekmurske reformacije so pred lično 
izdelano leseno oporo za vinsko trto poleg slo-
venskega cepiča najstarejše trte zasadili še  štiri 
avtohtone sorte, značilni za to nemško pokrajino 
na jugu matične zvezne dežele Würtenberg (rde-
či sorti Muscat bleu in Venus ter beli Centennial  
in Muscaris.         

Saditev so ob asistenci nekdanjega župana in vinskega vite-
za Franca Cipota opravili njegov stanovski kolega in z nazi-
vom maršal najvišji v hierarhiji vinskih vitezov dr. Alojz Slavič 
ter inšpektorja obeh cerkvenih občin. Moravskotopliške je 
Franc Vitez. 
Z željo, da bi trte uspevale ter da bi z njih vsako leto obirali 
njene sadove, sta jo blagoslovila duhovnika obeh cerkva: 
ob že omenjenem nemškem tudi moravskotopliški mag. 
Geza Erniša, častni škof. Za viničarja cerkvenih vinskih trt, 
ki poglabljajo prijateljstvo slovenskih in nemških bratov in 
sester po veri, je bil izbran Geza Džuban iz Moravskih Toplic.

Geza Grabar
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9. ocenjevanje prekmurskih 
špricerjev 
17. maja je v prostorih Vinogradniškega centra 
Goričko v Ivanovcih potekalo 9. ocenjevanje pre-
kmurskih špricerjev.
Na letošnjem ocenjevanju, na katerem je sodelovalo 30 vinar-
jev, ki zalagajo 87 lokalov, so komisijo sestavljali Ernest Novak, 
predsednik komisije, KGZ M. Sobota, Peter Pertoci, predstav-
nik Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci, Marjan Ma-
rič, predstavnik gostincev, Alojz Berden, predstavnik društev 
vinogradnikov, ter Štefan Železen, predstavnik potrošnikov.  
Člani komisije so ocenjevali barvo (0,1–0,5 točke), muziranje 
– sproščanje mehurčkov CO

2
 (0,2–1,0 točke) in okus (0,7–3,5 

točk). Iz naše občine so sodelovali naslednji vinarji: Nada 
in Janez Grabar iz Sela, Tomaž Nemec iz Bukovnice, Ernest 
Kerčmar iz Sebeborcev, Ernest Horvat iz Sebeborcev, Vina Je-
rič iz Prosenjakovcev, Laci Györek iz Prosenjakovcev in Alojz 
Berden iz Filovcev. Tomaž Nemec je prejel diplomo za peto 

Utrip občank in občanov

mesto, ostali pa so prejeli za lokale, v katerih točijo svoje vino 
za špricerje, priznanja. Najboljši špricer po oceni komisije 
letos točijo v gostilnah, ki jih z vinom oskrbuje Vinska klet 
Kelenc iz Lendavskih goric.
Janja Adanič Vratarič

3. pordašinski pohod 
KTD Zvon Pordašinci – MTE Harang Kisfalu je v 
nedeljo, 20. maja, na 3. pordašinskem pohodu 
gostilo okrog 100 pohodnikov. Pohod je bil za 
vse udeležence brezplačen. 
Ob 8:30 uri smo se zbrali pred vaškim domom v Pordašincih, 
se okrepčali, pozdravili navzoče in predstavili traso pohoda. 
Domači vodniki smo pohodnike vodili po večinoma goz-
dnih poteh do naselja Velemér na Madžarskem, kjer smo si 
ogledali manjšo sirarno, za nas so pripravili tudi degustacijo 
sira. Pot nas je vodila nazaj na izhodiščno mesto. Med poho-
dom dolžine približno 10 kilometrov smo se večkrat ustavili, 
kakšno rekli, se rešili pred morebitno dehidracijo in uživali 
v čudoviti naravi. Po vrnitvi smo se okrepčali z zeljem. Ob 
pogostitvi smo si vzeli 
nekaj časa, da se po-
družimo, in tako skle-
nili nova prijateljstva. 
Zelo smo veseli, da 
se je našega tretjega 
pohoda udeležilo toli-
ko pohodnikov iz ožje 
in širše okolice. Razšli 
smo se z zagotovilom, 
da se drugo leto zo-
pet srečamo na istem 
mestu.

Bojan Šušlek

3. kisfalui gyalogtúra
A kisfalui Harang MTE - KTD Zvon Pordašinci május 
20-án, vasárnap, a 3. kisfalui gyalogtúrán minte-
gy 100 túrázót látott vendégül. A gyalogtúrán a 
részvétel ingyenes volt. 
Fél kilenckor gyülekeztünk a kisfalui faluotthon előtt, majd 
miután egy kis erőt gyűjtöttünk, köszöntöttük a résztvevőket 
és bemutattuk a gyalogtúra útvonalát. A hazai vezetők a 
túrázókat többnyire erdei utakon vezettük a magyarországi 
Velemérig, illetve az ottani kisebb sajtüzemig, ahol sajtkós-
tolóval vártak bennünket. Utunk innen vissza, a kiindulási 
pontig vezetett. A mintegy tíz kilométeres túra során több 
pihenőt tartottunk, elbeszélgettünk, gondoskodtunk arról, 
nehogy kiszáradjunk, és élveztük a csodálatos természeti 

környezetet. Visszatér-
ve finom káposztával 
vártak minket, közben 
társalogtunk és új ba-
rátságok is szövőd-
tek. Örülünk, hogy 
szűkebb és tágabb 
környezetünkből, har-
madik túránkon, ilyen 
sokan részt vettek. 
Azzal az ígérettel kö-
szöntünk el egymás-
tól, hogy jövőre újra, 
ugyanazon a helyszí-
nen találkozunk.

3. pordašinskega pohoda se je udeležilo veliko število pohodnikov. / A 3. kisfalui gyalogtúrán 
számos  túrázó  vett részt.

Član komisije Alojz Berden iz Filovcev. 
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Izlet KTD Ady Endre  
Prosenjakovci 
19. maja smo se člani KTD Ady Endre 
Prosenjakovci odpravili na društveni izlet.
Sonce je že pokukalo v lepo jutro, ko smo se zbrali pri več-
namenski zgradbi v Prosenjakovcih. Po veselem kramljanju 
smo se ob 7.00 uri odpravili proti Selnici ob Dravi, kjer smo 
si ogledali predilnico in tkalnico ter predelavo slovenske 
ovčje volne. Nato smo obiskali še trgovino z ročno plete-
nimi in kvačkanimi izdelki. Potem nas je pot odpeljala proti 
svečinskim vinogradom, kjer smo uživali na srčkovi poti in 
ob lepem pogledu na krasno urejene vinograde. Po ogledu 
smo imeli kosilo na turistični kmetiji Dreisinger. Po kosilu 
smo se odpravili proti Z. Kungoti, kjer nas je počakala lokal-
na vodička in nam razkazala njihov vinogradniški muzej, to 
je muzej, ki prikazuje orodja in posode starih viničarjev. Tu 
smo se tudi okrepčali z njihovimi vini in domačimi sokovi. 
Ob prijetnem počitku in kramljanju v debeli senci smo se 
odpravili naprej k priznane-
mu vinarju Valdhuberju, kjer 
smo imeli degustacijo treh 
vin ter večerjo. Nato nas je 
naš prijazen šofer odpeljal 
v Maribor na sladoled. Po 
osvežitvi s sladoledom smo 
se vračali proti domu. Polni 
lepih vtisov in doživetij smo 
se vrnili domov v prepričanju, 
da bomo tudi naslednje leto 
organizirali podoben izlet.

Jožefa Vöröš, 
predsednica KTD

Kiránduláson a pártosfalvi Ady 
Endre MTE tagjai
A pártosfalvi Ady Endre MTE tagjai május 19-én 
egyesületi kirándulásra indultunk.
A felkelő nap szép reggelt ígért, amikor gyülekezni kezdtünk 
a pártosfalvi közösségi háznál. A vidám találkozást követően 
7 órakor indultunk el Selnica ob Dravi irányába, ahol meg-
tekintettük a fonodát és a szövödét, valamint megismer-
kedtünk a szlovén eredetű gyapjú feldolgozásával, majd 
a kézzel kötött és horgolt termékek üzletébe látogattunk. 
Innen utunk a svečinai borvidékre vezetett, ahol élveztük 
a szívecske útját és rácsodálkoztunk a csodálatosan ren-
dezett szőlőskertekre. Az ebéd a Dreisinger gazdaságban 
várt bennünket, majd Zgornja Kungota felé vettük az irányt, 
ahol a helyi idegenvezető vezetett bennünket az egykori 
vincellérek régi borászati eszközeit bemutató borászati mú-
zeumban. Persze a borkóstoló sem maradt ki, és finom házi 
gyümölcslevekkel is kínáltak bennünket. Miután kipihentünk 

magunkat és elcsevegtünk a 
kellemes árnyékban, egy neves 
borászhoz, Valdhuberhez foly-
tattuk az utat, ahol három bort 
kóstoltunk, majd elfogyasztot-
tuk a vacsorát is, aztán kedves 
buszvezetőnk Mariborba, fa-
gyizni vitt bennünket. A frissítő 
fagyi után indultunk hazafelé. 
Kellemes élményekkel teli, és 
abban a meggyőződésben 
köszöntünk el egymástól, hogy 
hasonló kirándulást jövőre is 
szervezünk.

 

Nastopil je tudi MePZ Ignacij Maučec z zborovodjem Juretom Juriničem.

Skupinska slika članov društva nad znamenito srčkovo potjo./Csoport-
képen az egyesületi tagok a nevezetes szívecske úton.

Območna revija odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin 
V soboto, 26. maja, je v kulturni dvorani v 
Bogojini potekala območna revija odraslih 
pevskih zborov in malih vokalnih skupin.
Dogodek je pripravil Javni sklad Republike Slovenije za kul-
turne dejavnosti, Območna izpostava Murska Sobota, v sode-
lovanju s Krajevno skupnostjo Bogojina, Osnovno šolo Bogo-
jina in Kulturno umetniškim društvom Jožef Košič Bogojina.  
V uvodnem delu revije, ki jo je povezoval Žan Kranjec, je 
nastopil kvintet OŠ Bogojina pod vodstvom Valerije Šömen. 
Nato pa je zbranim sobotni večer polepšalo devet zborov, 
ki jih je strokovno spremljala Alenka Korpar. Med nastopajo-
čimi so bili tudi domačini, MePZ Ignacij Maučec, KUD Jožef 
Košič, ki so nastopili pod vodstvom zborovodja Jureta Jurini-
ča. Po nastopih je sledil družabni del s pogostitvijo prisotnih.

Janja Adanič Vratarič 
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14. srednjeevropsko tekmovanje 
v košnji z ročno koso
Zadnjo nedeljo v maju je v Selu potekalo  
tradicionalno srednjeevropsko tekmovanje  
v košnji z ročno koso.
Zbrane tekmovalce sta pozdravila župan Občine Moravske 
Toplice Alojz Glavač in Oskar Makari, predsednik Pevskega 
društva Selo, organizatorja tekmovanja v košnji z ročno 
koso. Kot vedno, so tudi letos poleg domačinov v lepem 

nedeljskem dnevu, ki je bil kot nalašč za košnjo, nastopili 
kosci iz drugih držav. Za dobro voljo zbranih so poskrbeli 
veterani Mengeške godbe, plesalke country plesa iz Nove-
ga mesta in glasbena skupina Kontrabant. Organizatorji so 
poleg dobrega vzdušja poskrbeli tudi za pogostitev.

V nadaljevanju navajamo najboljše v posameznih katego-
rijah:
ČLANI: 1. mesto Milorad Sladojević (BIH, Mrkonjić G.), 2. 
mesto Mario Prljević (BIH, Kupres), 3. mesto Oskar Makari 
(SLO, Selo).
ŽENSKE: 1. mesto Marija Makari (SLO, Selo), 2. mesto Stojka 
Betović (SRB, Bačko Dobro Polje), 3. mesto Cvetka Malinovič 
(SLO, Selo). 
VETERANI: 1. mesto Janez Škalič (SLO), 2. mesto Štefan Vlaj 
(SLO), 3. mesto Koloman Malačič (SLO).
STRIŽNA KOSILNICA: 1. mesto Primož Sukič (SLO, Dolnji 
Slaveči), 2. mesto Bojan Nemet (SLO, Selo), 3. mesto Koloman 
Malačič (SLO, Fokovci).
PIONIRJI: 1. mesto Sebastjan Gomboc (Fokovci), 2. mesto 
Lara Kuhar (Selo).
EKIPNO, KOSA 90 cm: 1. mesto BIH, Mrkonjić Grad; 2. mesto 
BIH, Kupres; 3. mesto SLO 1.
EKIPNO, KOSA NEOMEJENO: 1. mesto SLO 2, 2. mesto BIH, 
Mrkonjić Grad, 3. mesto SLO 1.

Janja Adanič VrataričKoscem od blizu in daleč je bilo vreme naklonjeno.

Srečanje Jakiševih 
Vse skupaj se je začelo pred skoraj 100 leti, 
danes nas je čez 50. 
Leta 1925 sta si na skromni domačiji Jakiševih v Ivanovcih 
začela plesti svoje ljubezensko gnezdece domačin Vincent 
Jakiša in njegova izvoljenka Marija. V zakonu se jima je ro-
dilo pet otrok, ki pa so si svoja življenja ustvarili na različnih 
koncih, najstarejša med njimi je domačo zemljo zamenjala 

za srbski Vrščac. Čeprav je od teh začetkov minilo že kar 
nekaj desetletij, od bratov in sestra pa je edini še živeči le 
najmlajši sin Jože, njihovi potomci pridno vzdržujemo stike 
in ohranjamo spomin na njih. 
V ta namen smo se v nedeljo, 29. aprila 2018, vsi skupaj zbrali 
na rojstnem kraju naših staršev, starih in prastarih staršev, 
se jih spomnili in se družili ob obujanju spominov. Skupno 
nas je čez 50, najstarejši član razširjenega sorodstva je letos 
dopolnil 80 let, najmlajša dojenčica pa je stara eno leto. Ob 

Srečanje Jakiševih

rujni kapljici, izvrstni prek-
murski hrani in dobri druž-
bi smo se odločili, da bodo 
podobna srečanja še sledila 
in da si bomo prizadevali, da 
bi postala tradicionalna. Ker 
pa so taka srečanja redkost, 
želimo z idejo seznaniti še 
druge občane in občanke, ki 
bi morda želeli po tem vzoru 
sklicati svoje sorodnike, s ka-
terimi se srečujejo redko ali 
pa se, tako kot mi, med sabo 
niti vsi ne poznajo. 

Maja Cigut



Lipnica 156   |   21

Utrip občank in občanov

Rastlina meseca maja: rman 
V nedeljo, 27. maja, smo člani in prostovoljci 
društva Panonetum pripravili prijeten dogodek  
v naravi – Rastlina meseca maja: rman. 
Ob dveh smo se zbrali na domačiji Bači v Fokovcih in se 
skupaj z obiskovalci podali v gozd. Tam smo najprej nabrali 
liste in plodove borovnic ter mlade liste robidovja za čaj. 
Na poti smo seveda spoznavali tudi ostale rastline. Ko smo 
prispeli na čistino, nas je s svojim vonjem nezmotljivo priteg-
nil bezeg. Dobro smo proučili rman in nabrali sveže mlade 
lističe ter cvetove, ki se sicer šele pričenjajo prav odpirati, 
na nekaterih mestih pa so že odprti v vsem svojem belem 
sijaju. Kjer gozd preči potoček, smo nabrali liste divje mete. 
Po prijetnem senčnem sprehodu nas je na čistini pozdravilo 
že kar poletno sonce, visoki travnik pa je razkril vse svoje 
prečudovito biotsko bogastvo. Spoznali in tudi nabrali smo 
kopico zanimivih in uporabnih rastlin ter slišali marsikatero 
zanimivost o njih. Nabirali smo predvsem rman in koprivo, 
marsikoga so za majhen šopek zamikale Marijine solzice – 
ena najlepših trav, najbolj omamen del pohoda pa so bile 
vsekakor gozdne jagode. Najedli smo se jih do ušes in jih 
nabrali še za otroke in vnuke. Na domačijo smo jo mahnili 
preko društvenih njiv. Med klepetom o načinih kmetovanja 
smo se vrnili na domačijo, kjer smo se okrepčali s pečeni-
mi dödöli na žaru z omako iz praženega rmana, vloženimi 
popki čemaža, na žar smo vrgli tudi užitne gobe, hladili pa 
smo se z domačim sirupom in mešanim zeliščnim čajem 
iz različnih zelišč, nabranih v neposredni okolici. Na koncu 

smo demonstrirali izdelavo rmanovega mazila, za katerega 
ne potrebujemo drugega kot rman, olivno olje in čebelji 
vosek. Vzorček si je vsak odnesel tudi za domov. Obiskala 
nas je tudi Brigita Šušteršič iz društva Zmorem domače. Zelo 
nas veseli, da si lokalna društva s podobnimi cilji med seboj 
pomagamo in izmenjujemo izkušnje in znanja. Dogodek je 
kronal zanimiv klepet in izmenjava znanj in izkušenj med 
člani društva in obiskovalci delavnice, kar je tudi posebna 
dodana vrednost naših dogodkov. Lokalno, naravi prijazno 
in družabno. Vsem, ki ste se dogodka udeležili, se iskreno 
zahvaljujemo, da ste skupaj z nami ukrojili ta popoln pozno-
pomladni dan! Do naslednjič!

Lučka Zorko, društvo Panonetum

Popoldan v naravi so člani in prostovoljci društva Panonetum dobro iz-
koristili.

HOKEJSKI KLUB MORAVSKE TOPLICE
Kranjčeva 3, Moravske Toplice, 9226 Moravske Toplice
www.hkmtoplice.si, marketing@hkmtoplice.si  

prireja
12.  H O K E J S K I   K A M P

Za koga? Dekleta in fante, stare od 8 do 16 let (vadba ločena po starosti).
Kje? V športnem parku Terme 3000 in kopališču Terme 3000.
Kdaj?  1. termin: od 2. julija do 7. julija 2018; 2. termin: od 20. avgusta do 25. avgusta 2018.
Kaj se v kampu dogaja? Igra se hokej, kopanje v bazenih, obiski znanih športnikov in medijskih oseb,  
družabne namizne igre ... 
Kdo vodi kamp? Izkušeni člani HK Moravske Toplice. 
Hrana?  Kosilo okrog 12.30, razni prigrizki in napitki.
Cena?  12 .- EUR za nečlane in 11.- EUR za člane za posamezni dan.
Prijave? www.hkmtoplice.si ali marketing@hkmtoplice.si ali telefon: 041 610 745 (Jože) in 031 388 250 (Metka)
Še kaj? Nekaj za spomin na kul dneve. 
Letošnji gosti:  Zaenkrat še presenečenje.

Celoten program je na spletni strani kluba www.hkmtoplice.si.
In ne pozabi – hokej je lahko zelo zabaven.
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Podiranje mlaja v Središču in 
Prosenjakovcih
Prvo nedeljo v juniju so najprej v Središču, nato pa 
še v Prosenjakovcih že tradicionalno podirali mlaj.
V obeh obmejnih vaseh so priložnost izkoristili tudi za druže-
nje s prijatelji iz sosednje madžarske vasi Magyarszombatfa. 
Kot vsako leto so pripravili pogostitev, ki je tokrat bila v do-
meni prebivalcev Središča in Prosenjakovcev, saj so pogosti-
tev ob postavitvi mlajev pripravili prebivalci Magyarszombat-
fe. V Središču so se tako družili ob kruhu z zaseko in drugimi 
dobrotami, pa tudi v Prosenjakovcih so mize tik ob podrtem 
mlaju bile polne dobrot. Tradicija, ki traja že od časa, ko so 
se odprle meje, je tako lepa priložnost, da se ljudje ob meji 
bolje spoznajo, se družijo in se preprosto imajo lepo.
Janja Adanič Vratarič  
 

Májusfa kitáncolás Szerdahelyen 
és Pártosfalván
Június első vasárnapján először Szerdahelyen, 
majd Pártosfalván is megszervezték a 
hagyományos májusfa kitáncolást. 
Az alkalmat kihasználva, mindkét határ menti településen, a 
szomszédos magyarszombatfai barátaikat is vendégül látták. 
És mivel a májusfa állításakor a magyarszombatfaiak gondos-
kodtak a megvendégelésről, most a szerdahelyiek és a pártos-
falviak vállalták a vendéglátó szerepet. Szerdahelyen vágott 
zsíros kenyér és más finomságokkal várták a vendégeket, és 
természetesen Pártosfalván is gazdagon megterített asztal 
fogadta a májusfa kitáncolókat. A most már hagyományossá 
vált, első ilyen találkozó a határok megnyitásakor volt, és azóta 
is lehetőség arra, hogy a határ mentén élők jobban megis-
merjék egymást, együtt töltsék az időt és jól érezzék magukat. 

Zbrani v Prosenjakovcih pred podrtim mlajem./Pártosfalván, a kidöntött májusfa előtt.

Zbrani v gasilskem domu v Središču./A szerdahelyi tűzoltóotthonban.

Pohod po Martjanski poti 
Turistično društvo Martin, Martjanci je ob sodelo-
vanju Term Vivat iz M. Toplic v skladu s svojim pro-
gramom dela v soboto, 2. junija, pripravilo  Pohod 
po Martjanski poti.

Zbrali smo se ob deseti uri in po kratkem ogrevanju krenili 
na 8 km dolgo pot, ki je bila urejena z evropskimi finančni-
mi sredstvi in namenjena vsem krajanom za zdravo življenje 
z gibanjem v naši lepi naravi, kakor tudi turistom. Pot je 
primerna za vse generacije tako po dolžini kot po zahtevnosti, 
na njo pa se je možno podati tudi s palicami za nordijsko hojo.
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Udeleženci pohoda po Martjanski poti (foto: Geza Grabar).

Ludvik Gomboc iz Fokovcev in Drago Ivanič iz Bogojine sta del skupine višjih 
gasilskih častnikov generacije 1986.

Utrip občank in občanov

Letos je pohodnike pred začetkom pohoda ogrela Silva Ne-
meš, učiteljica nordijske hoje in teka, jim pokazala osnove 
tehnike in med potjo še pravilno izvedbo nordijske hoje, ki je 
sicer v naših krajih še vedno ali čedalje bolj popularna.
Žal pa iz leta v leto ugotavljamo, da naši krajani ne čutijo dovolj 
pripadnosti temu, da bi s svojo udeležbo prispevali k promociji, 
ne nazadnje pa tudi poskrbeli za svoje zdravje, predvsem pa 
počutje ob druženju med seboj in s turisti, ki zmeraj odidejo 
z našega pohoda z zelo lepimi vtisi in ne morejo verjeti, da se 
domačini ne udeležujejo in ne koristijo lastnih pridobitev kraja.
Kljub majhnemu številu pohodnikov je letos pohvalno to, 
da je 8-letna deklica, Taja Marič, skupaj z mamico Klaudijo iz 
Murske Sobote premagala našo pot in bila nad njo navdu-
šena, za kar smo ji izročili posebno priznanje.
Vse pohodnice in pohodnike smo pogostili s sadnimi na-
bodali in langašem ter vodo. V lepem vremenu smo uživali, 
pohodniki iz okolice Ptuja so prinesli s sabo poleg dobre 
volje tudi češnje.

Po vsem,  kar  smo storili za ohranitev poti, želimo, da naša 
pridobitev  ne bo utonila v pozabo, zato upamo na večjo 
udeležbo prihodnje leto.
Vse pohodnike pa že sedaj vabimo na kulturno-rekreacijski 
Martinov pohod.
Irena Nemeš, predsednica društva TD Martin, Martjanci

Srečanje višjih gasilskih častnikov 
generacije 1986
Višji gasilski častniki iz vse Slovenije – 38 jih je bilo, 
ki so si daljnega leta 1986 kot prva generacija ta 
čin pridobili skozi tečaj – pred tem so si ta naziv 
člani višjih poveljstev pridobivali z opravljanjem 
seminarskih dni, se vse od tistega časa redno sre-
čujejo vsako leto. Tak je bil tudi dogovor na svečani 
podelitvi spričeval, ki je bilo na Koroškem. 
Doslej so srečanja posamezni tečajniki iz te generacije na 
različno dolga časovna obdobja pripravili na različnih koncih 
Slovenije, od koder so bili kandidati: Muta, Šmarje pri Jelšah, 
Prekmurje, Črnomelj, Kočevje … Od že omenjenega števila, 
ki so se od tistega leta ponašali s činom višjega gasilskega 
častnika, jih je žal že pokojnih deset. Ta generacija je osta-
la zelo povezana in homogena, saj so tudi zahvaljujoč tem 
srečanjem postali dobri prijatelji, zato se zberejo tudi ob 
pogrebih katerega iz njihovih vrst. 
Po dolgih letih so letošnje srečanje v petek, 1. junija, spet 
pripravili Prekmurci, ki jih je iz te generacije bilo pet. Iz naše 
občine sta bila dva, ki sta še aktivna v gasilskih vrstah – Drago 
Ivanič iz PGD Bogojina in Ludvik Gomboc iz PGD Fokovci. 
Organizacijo srečanja je ob Ivaniču vodil Štefan Flisar iz PGD 
Korovci oz. GZ Cankova. Udeleženci srečanja so se najprej 
zbrali v gasilskem domu v Črenšovcih, kjer jih je med dru-
gim nagovoril tudi regijski gasilski poveljnik za Pomurje in 
predsednik GZ Črenšovci Dušan Utroša. Po ogledu gasilske 
tehnike in muzeja je sledil ogled tamkajšnje cerkve sv. Križa, 
povzpeli pa so se na  razgledni stolp Vinarium v  Lendavskih 
goricah, prisrčno srečanje pa zaključili s piknikom ob Bukov-
niškem jezeru. Tam sta jih pozdravila župana občine Dobrov-
nik Marjan Kardinar in Moravske Toplice Alojz Glavač. 
Vsi tečajniki so bili zlasti ponosni na enega od svojih preda-

vateljev Antona Korena, nekdanjega predsednika GZS, saj se 
njihovih srečanj redno udeležuje. V svojem nagovoru jim je 
Koren povedal, da morajo še naprej negovati tovrstno prakso 
srečanj. Tudi na ta način namreč dokazujejo povezanost in 
navdih, da svoje izkušnje prenašajo na mlajše rodove. Ponosni 
so lahko na svojo prehojeno pot v gasilstvu, je dejal, saj so op-
ravljali veliko pomembnih in odgovornih nalog na nivoju ga-
silskih zvez in regij. Med njimi je namreč kar nekaj dobitnikov 
najvišjega gasilskega priznanja – nagrade Matevža Haceta ter 
odlikovanj za posebne zasluge. Tudi ta generacija, kakor vse 
naslednje, se ni usposabljala za to, da bi imela visoke čine, pač 
pa je dejansko v gasilstvu veliko delala. Prekmurski gostitelji so 
se vsem govornikom zahvalili za spodbudne besede in čas, ki 
so jim ga namenili. So namreč edina generacija višjih gasilskih 
častnikov v Sloveniji, ki se srečuje na tak način. 
Ob slovesu so se dogovorili, da bo naslednje srečanje v Pod-
četrtku. Nanj bodo spet povabili vse takratne predavatelje, 
upajoč, da se jih bo tedaj vabilu odzvalo več. V spomin na 
srečanje je vsak udeleženec dobil unikatno darilo – leseno 
čašo, na katero je vgraviran gasilski znak. 
Geza Grabar
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Utrip občank in občanov

Elizabeta Lebar v finalu šova Nova 
zvezda Slovenije 
Elizabeta Lebar iz Ivancev se je uvrstila v finale šova 
Nova zvezda Slovenija in zasedla zavidljivo 3. mes-
to. Vsem, ki imate talente, sporoča, da jih pokažite.
Tekmovala si že v X faktorju. Kako to, da si se odločila 
še enkrat preizkusiti v podobni oddaji?
Elizabeta: Ker sem želela vedeti, kje točno sem na glasbeni 
poti in seveda vsaka izkušnja pride prav.

Si se naučila kaj novega?
Elizabeta: Veliko sem se naučila in spoznala še več o sebi. Na 
primer da sem pela tudi pesmi izven cone mojega udobja. 
Kar ni lahko … Ampak kjer je volja, je tudi pot.

Po poklicu si vojakinja. Kako združuješ svoj poklic s tvo-
jo veliko strastjo – petjem?
Elizabeta: Ja, drži. Sem medicinska sestra v vojski. Ampak 
služba je služba, družba pa družba. Med vožnjo je tako radio 
kar ugasnjen. (Smeh.)

Kaj bi sporočila tistim, ki si svojega talenta ne upajo 
pokazati javnosti, ker mislijo, da niso dovolj dobri? 
Elizabeta: Vsi, ki imate talente, jih pokažite. Zaprite oči ... 
Meni je bilo tako lažje. In ko bo pravi čas za vas, se bo pojavil 
nekdo, ki vas bo opazil. Plešite, pojte, karkoli … Samo da ste 
veseli vi in tako bodo tudi drugi.
Janja Adanič Vratarič

Elizabeta s petjem uresničuje svoje sanje

D r u š t v o  u p o k o j e n c e v  M o r a v s k e  T o p l i c e
Izlet. 24. maja smo pripravili izlet v Luče in Logarsko dolino 
ter med potjo domov obiskali še Mozirski gaj. Nabralo se 
je za kar dva avtobusa interesentov, zato smo potovanje 
v Zgornjesavinjsko dolino ponovili še naslednji četrtek. 
Nedvomno je ob privlačni destinaciji k množični udeležbi 
prispevala cena izleta, dostopna tudi našim plitvim žepom.

Kegljanje. Kegljišče z visečo kroglo (vrtno ali rusko kegljanje) v 
Noršincih je dodobra zaživelo v pomladnih mesecih. Sestavlja-
mo tudi tekmovalni ekipi in se udeležujemo tekmovanj v okviru 
športne sekcije pokrajinske zveze (na jesen se nameravamo 
vključiti v pokrajinsko ligo). Prizadevanja zagnanih članov ekipe 
so rodila prve sadove: moška ekipa se je s tekmovanja v Mali 
Nedelji vrnila s pokalom za tretje mesto. Žensko ekipo (šele) 
sestavljamo, zato vas vabim, drage članice, pridružite se nam 
in poskusite. Nič ne de, če vam ne bo šlo ali vam ne bo všeč! 
Boste pač odnehale! Pričakujemo vas ob sredah zvečer (18.00) 
v športnem parku pri vaško-gasilskem domu v Noršincih.

Piknik. V Sebeborcih se je na začetku junija zbralo lepo šte-
vilo članov na družabni prireditvi – spomladanskem pikniku 
za člane društva – nič manj kot 180 članov, ki so preživeli 
prijetno sobotno popoldne ob kramljanju v senčnem za-
vetju strehe ob vaško-gasilskem domu. Za zvočno kuliso je 
poskrbel naš društveni ansambel Zvonček. 

Družabnost. Zavedam se, da tokrat pišem predvsem o dru-
žabnih dogodkih. Namenoma, saj je organiziranje družab-
nega življenja in medsebojnega povezovanja ena od naših 
osnovnih nalog. S srečanji, aktivnostmi in izleti smo lažje 
preživeli tedne razgretega predvolilnega ozračja. Obljubljali 
so nam marsikaj, tudi nam, upokojencem. Smo glasovali za 
tiste, ki bodo obljube tudi sposobni uresničiti? 

Ludvik Sočič, predsednik DU Moravske Toplice

Foto utrinek iz občine
Tokrat objavljamo foto utrinek Sare Hari iz Ivancev, 
ki bo za svojo fotografijo prejela navadno pico 
Pizzerije Perunika iz Moravskih Toplic. 
Vabimo vas, da nam tudi vi pošljete foto utrinek iz vašega 
domačega kraja na elektronski naslov uredništva: lipnica.
casopis@gmail.com.
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Naši devetošolci
Letošnje šolsko leto se je zaključilo in šolske klopi je zapustila generacija 2009-2018. Na vaših novih, 
srednješolskih poteh vam želimo veliko uspeha.

Devetošolci Osnovne šole Fokovci.

Devetošolci Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci.

Devetošolci Osnovne šole Bogojina.

Iz šol in vrtcev
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Iz šol in vrtcev

Darila za dvojezične vrtce in 
dvojezične šole
V mesecu maju se je v Prekmurju mudil predsednik 
madžarske vlade Viktor Orbán, ki se je ob svojem 
obisku spomnil tudi na mlade upe, torej na otroke 
dvojezičnih vrtcev in dvojezičnih šol, katerim je v lič-
nih darilnih vrečkah madžarske vlade prinesel darila.
Za predajo daril so poskrbeli predsedniki občinskih madžar-
skih narodnih skupnosti, na našem območju je za to poskrbela 
predsednica MNSS Občine Moravske Toplice Zsuzsi Vugrinec, 
ki je v sredo 23. maja, predala darilo učencem DOŠ Prosenja-
kovci in nato še otrokom dvojezične enote Prosenjakovci, ki 
spadajo pod zavod Vrtci OMT.
Otroci so z velikim zanimanjem in z neko posebno iskro v 
očeh odkrivali vsebino darilne 
vrečke in odkrili knjige, razne 
spominsko-družabne igre, lut-
ke ipd. 
Nove pridobitve so bili veseli 
tako otroci kakor tudi vodstvo 
zavodov, njihovi učitelji in 
vzgojitelji, saj bodo s pomočjo 
te pridobitve lahko razvijali in 
krepili madžarski jezik. Vladi R. 
Madžarske pa se iskreno zah-
valjujejo.
MNSS

Ajándék a kétnyelvű óvodáknak 
és iskoláknak
Májusban a Muravidékre látogatott Orbán Viktor, 
Magyarország miniszterelnöke, és kihasználva az 
alkalmat, a kétnyelvű óvodák és iskolák részére 
készített, a magyar kormány csinos ajándéktasak-
ba csomagolt ajándékaival érkezett. 
Az ajándékokat a községi magyar nemzeti közösségek elnökei 
továbbították, a mi térségünkben Vugrinec Zsuzsi, Moravske 
Toplice Község Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösségé-
nek elnöke május 23-án, szerdán, a pártosfalvi KÁI tanulói-
nak, majd a Moravske Toplice-i Község óvodáihoz tartozó 
pártosfalvi kétnyelvű óvodába járó gyerekeknek adta át az 
ajándékot. 

A gyerekek kíváncsisággal tele 
és csillogó szemmel fedezték 
fel a csomag tartalmát, benne 
könyvekkel, társasjátékokkal, bá-
bokkal és egyéb érdekességekkel. 
Az új szerzeménynek nem csak a 
gyerekek, hanem az intézmények 
vezetősége, a pedagógusok és 
az óvónők is örültek, hiszen se-
gítségükkel tovább tudják fejlesz-
teni a magyar nyelvtudást, amiért 
őszinte köszönetet mondtak a 
magyar kormánynak. 

Zadovoljstvo in širok nasmeh v dvojezični enoti Prosenjakovci ob pre-
vzemu darila./ Elégedettség és széles mosoly a pártosfalvi kétnyelvű 
óvodában az ajándék átvétele kapcsán. 

Folklorna skupina Ugrós je prejela zlato priznanje.  / Az Ugrós Tánce-
gyüttes aranyelismerésben részesült.

Folklorna skupina Ugrós osvojila 
zlato priznanje
JVIZ I. OŠ Rogaška Slatina in Zavod RS za šolstvo 
sta letos že dvaindvajsetič organizirala državno re-
vijo ljudskih pesmi, plesov in običajev Pika poka 
pod goro v Rogaški Slatini. Na prireditvi je sode-
lovalo 28 skupin. 
Folklorna skupina Ugrós (DOŠ Prosenjakovci) je v odr-
ski postavitvi z naslovom 
»Elvesztettem zsebkendőmet« 
predstavila plese iz Železne žu-
panije, ki sta jo sestavila Enikő 
Balaskó in Róbert Böröndi. Za 
glasbeno spremljavo je poskr-
bela skupina ljudskih godcev 
Harangláb iz Zalaegerszega.
Strokovna komisija je nastop 
Folklorne skupine Ugrós nag-
radila z zlatim priznanjem.

Milena Varga, vodja skupine

Aranyelismerésben részesült az 
Ugrós Táncegyüttes
Az 1. sz. Rogaška Slatinai Általános Iskola és az SzK 
Oktatási Intézete idén 22. alkalommal szervezte 
meg a Pika poka pod goro elnevezésű népdalok, 
néptáncok és népszokások országos bemutatóját 
Rogaška Slatinán. A rendezvényen 28 csoport kép-
viseltette magát. 

Az Ugrós Táncegyüttes (KÁI, 
Pártosfalva) Balaskó Enikő és 
Böröndi Róbert vasi táncokból 
álló Elvesztettem zsebkendő-
met című összeállítását mutat-
ta be. A csoportot a Harangláb 
Népzenei Együttes kísérte.
A szakmai zsűri az Ugrós Tánc-
együttest aranyelismerés-
ben részesítette.
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Noč knjige – bralne zvezde 
prosenjakovske šole
23. aprila, na svetovni dan knjige, smo se na DOŠ 
Prosenjakovci pridružili mednarodnemu dogodku, 
Noči knjige. 
Tako smo bralne zvezde naše šole (12 učencev in tri učite-
ljice) preživele noč v družbi knjig in branja, pogovora, dru-
ženja, zabave in še česa. Z vključitvijo v projekt smo želeli 
razvijati bralno kulturo, seznaniti udeležence s kakovostnimi 
literarnimi novitetami, se družiti, pogovarjati …
Noč knjige smo obogatili z iskanjem knjižnega zaklada, bra-
njem skupne pravljice, branjem po skupinah, debatiranju, 
poustvarjanju ... Med drugim smo brali tudi pravljici Skuhaj 
mi pravljico in Pomisli, roman 
Zvezde vabijo ter knjige po 
lastni izbiri, tudi v madžarskem 
jeziku. 
Kljub nekoliko krajšemu počit-
ku smo v nov šolski dan stopili 
s prijetnimi občutki in z željo 
po novi Noči knjige. 

udeleženci Noči knjige  
DOŠ Prosenjakovci

A könyv éjszakája – A pártosfalvi 
iskola olvasó csillagai
2018. április 23-án, a könyv világnapján, a pár-
tosfalvi KÁI-ban csatlakoztunk a nemzetközi 
eseményhez, A könyv éjszakájához. 
Így iskolánk olvasó csillagai (12 tanuló és három tanárnő) 
a könyvek és az olvasás társaságában, beszélgetéssel, 
társalgással, szórakozással  töltöttükel az éjszakát. A 
projektumban való bekapcsolódással akartuk fejleszteni az 
olvasó kultúrát, ismertetni a közreműködőkkel az irodalmi 
újdonságokat, társalogni, beszélgetni...
A könyv éjszakáját gazdagítani akartuk a könyv kincsének a 
keresésével, közös mese olvasásával, csoportos olvasással, 

vitával, olvasás utáni foglalko-
zással... Többek között olvastuk 
a Főzzél nekem mesét és Gon-
dold meg című meséket, a 
Csillagok hívnak című regényt, 
valamint tetszés szerint köny-
veket, magyar nyelvűeket is.
A kissé rövidebb pihenés elle-
nére az új tanítási napot kel-
lemes érzésekkel kezdtük, és 
a következő Könyv éjszakája 
reményében.  Po prebrani knjigi Zvezde vabijo./A Zvezde vabijo című könyv elolvasása után.

Domen Bočkor je v na državnem prvenstvu v atletiki v svoji disciplini 
dosegel odlično 12. mesto!

Iz šol in vrtcev

Športni uspeh učencev  
OŠ Fokovci
V petek, 18. maja, v dopoldanskem času je bilo na 
stadionu pri OŠ I v Murski Soboti izpeljano področ-
no posamično atletsko tekmovanje.
Na to tekmovanje se je z dobrimi uvrstitvami in rezultati na 
medobčinskem prvenstvu uspelo uvrstiti dvema učencema 
Osnovne šole Fokovci, in sicer Domnu Bočkorju iz 9. razreda 
in Mileni Györek iz 7. razreda.
Oba sta nastopila v disciplini met vorteksa. Milena Györek se 
je izkazala in z metom nekaj čez 42 metrov zasedla 2. mesto.
Domnu je uspel zelo dober in dolg met preko 68 metrov,  
kar je bilo dovolj za osvojitev 1. mesta. S tem odličnim me-
tom se je uspel kvalificirati na posamično državno prvenstvo 
v atletiki, ki je bilo v sredo, 6. junija 2018, v Žalcu. Na tem 
tekmovanju se je v disciplini pomerilo 20 najboljših metal-
cev vorteksa iz vse Slovenije. Tudi tam je Domnu uspel zelo 
dober met preko 63 metrov, kar je na koncu zadostovalo za 
odlično 12. mesto v državi. 
Iskrene čestitke obema tekmovalcema!
Miha Horvat
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Grlice navdušile na Hrvaškem 
21. aprila je bilo v Požegi na Hrvaškem mednaro-
dno tekmovanje otroških pevskih zborov VALLIS 
AUREA CANTAT, ki sta ga organizirala Glasbena 
šola Požega in Združenje hrvaških zborovodij.

Na tem tekmovanju je letos prvič sodeloval tudi Otroški pev-
ski zbor Grlice iz OŠ Fokovci pod vodstvom Mojce Györek. 
Tekmovanja se je udeležilo 24 zborov. 
Tekmovali so v folklorni kategoriji in se predstavili s prek-
murskimi ljudskimi pesmimi v priredbi Ladislava Györeka 
in Mojce Györek. Pevski zbor so spremljali glasbeniki: Peter 
Koša na violini, Luka Vereš na klarinetu, Ladislav Györek na 
harmoniki in Geza Dora na kontrabasu.
Mednarodno sestavljena žirija je OPZ Grlice podelila zlato 
priznanje, njihovi zborovodkinji pa posebno dirigentsko 
nagrado za umetniški vtis.
Svoj uspeh je OPZ Grlice okronal z uvrstitvijo v Grand prix 
tekmovanja, kamor se uvrstijo štirje najboljši zbori tekmo-
vanja glede na število točk.
Tak uspeh je plod neutrudnega dela mentorice in učencev 
ter nenazadnje tudi podpore staršev, ki so tudi na tem tek-
movanju spremljali svoje otroke in jih spodbujali. Še enkrat 
so se naši učenci izkazali kot odlični ter dobili svoj trud 
poplačan s priznanjem, na katerega smo vsi ponosni. Tako 
učencem kot mentorici in glasbenikom izrekam iskrene če-
stitke in jim želim še veliko podobnih uspehov. 
Suzana Deutsch

Iz šol in vrtcev

Na mednarodnem tekmovanju otroških pevskih zborov je OPZ Grlice dobil 
zlato priznanje in se uvrstil v Grand prix tekmovanja. 

Robotika postaja vse bolj 
priljubljena
Na OŠ Fokovci se že nekaj let izvaja poleg drugih 
tudi interesna dejavnost s področja robotike. 
Učenci se učijo programiranja, sestavljanja robotov iz sis-
tema LEGO Mindstrom. Delo z roboti predstavlja izziv, saj 
zahteva kreativnost, razmišljanje, poznavanje računalniških 
programov in povezovanje teoretičnega znanja v prakso. 
Tako kot prejšnja leta, so se tudi letos naši učenci pod vod-
stvom mentorja Kristjana Pertocija udeležili najprej regijske-
ga tekmovanja iz robotike, ki ga je organiziral regijski center 
RCJ na SPTŠ  Murska Sobota in je bilo 18. aprila. Našo šolo so 

predstavljali Tilen Kianec, Timotej Ilić, Tomaž Geci (ekipa TT-
TROBO), Joži Lenček Kranjec, Dani Lenček Kranjec in Martin 
Nemet (ekipa INTERELOPTIKI). Ekipa TTTROBO je bila izmed 
12 ekip zmagovalna in se je uvrstila na državno tekmovanje. 
Druga ekipa pa je dosegla tudi odlično šesto mesto. Na dr-
žavnem tekmovanju, ki je bilo 15. maja v Mariboru na FERI-ju, 
so našo šolo zastopali Tilen Kianec, Timotej Ilić, Tomaž Geci 
in Martin Nemet ter se izmed 28 ekip uvrstili na 15. mesto. 
Za odlično zastopanje naše šole jim iskreno čestitamo in jim 
želimo še boljši uspeh naslednje leto. 
Suzana Deutsch

Čutna pot v vrtcu Martjanci 
V vrtcu Martjanci smo se odločili, da bomo otro-
kom omogočili, da začutijo zunanji svet in ga raz-
iskujejo. 
Dogovorili smo se, da naredimo čutno pot. Osnutek nam 
je pomagala pripraviti  Nataša Kučan, naša OPZHR.  Pri izko-
pavanju zemlje nam je na pomoč priskočil Denis Casar. Na 
polovici poti do cilja so se nam na delovni akciji pridružili 
tudi starši. Z veliko dobre volje so poprijeli za delo. Kot bi 
trenil, je pot dobila svojo končno podobo, na katero smo 
zelo ponosni. Ves trud je bil poplačan z otroškim smehom, 
veseljem in raziskovanjem.     
Mojca Tivadar Otroci so nad novo pridobitvijo navdušeni.
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Ob zaključku bralne značke  
nas je obiskala Blanka Škafar  
iz Odrancev
Letošnji zaključek bralne značke, ki je bil na Tru-
barjev dan, 8. junija, je bil v znamenju drugačnosti, 
tako kot naše celo šolsko leto.
Blanka Škafar iz Odrancev s slepoto živi že od rojstva, a je 
kljub temu samostojna, pozitivno naravnana in zelo pridna. 
Pri učencih je vzbudila veliko zanimanja in spoštovanja. 
Učence je zanimalo, kako se slep človek sooča z vsakdanjimi 
problemi in kako jih premaguje. Blanka je pripovedovala zelo 
zanimivo in na vprašanja odgovarjala sproščeno in odkrito.
Po končanem študiju se je odločila, da bo uresničila svojo 
dolgoletno željo in si omislila psa vodnika slepih. Pes vodnik 
namreč slepemu pomaga pri hoji, slepi sam pa mora tudi 
poznati pot. In ta pes vodnik, po imenu Buddy, je prišel z njo 
in navdušil vse prisotne. Marsikatera uganka o psih vodnikih 
je bila ta dan rešena, še posebej, kako sta se spoznala s psom, 
ki ji je v veliko oporo in pomoč.

Da lahko slepi tudi tekoče bere, je dokazala z branjem od-
lomkov iz knjig Bratec in Kljukec s strehe in Harry Potter. 
Učenci so tako spoznali Braillovo pisavo. Blanka bere tudi 
romane, ki jih ima zvezane v več snopičih oziroma zvezkih. 
Prav tako dela z računalnikom in telefonira z mobilnim te-
lefonom, kar so lahko učenci videli in slišali ter se dotikali.

To srečanje je v marsikaterem učencu razblinilo kakšno 
uganko o slepih in jih obogatilo z novo izkušnjo o drugač-
nosti.

Marjetka Erdelji

Župančičeva

Od nekdaj sem prebirala pesmice,

ki so me spominjale

na moje drobno srčece.

To tiste pesmice so bile,

ki napisal Župančič jih je

in še danes spomnim se jih vse.

Vse te le pesmice 

res lepo besedilo so imele

in vse so se rimale.

Takrat sem že vedela,

da en mož napisati jih zna

in da so to od Župančiča.

Danes pa sama pesmice snujem,

se po Župančiču zgledujem

in se mu za navdih zahvaljujem.

To leto 140. obletnico njegovega rojstva slavimo

in ga s številnimi delavnicami,

natečaji ter pesmicami obudimo.

Srečna in vesela sem vsa,

da sem s pesmicami

spoznala Župančiča.

Ajša Kuzma, 9. a, 
OŠ Bogojina, 
mentorica:  Marjetka Erdelji

Haiku

Zdaj vidim ta svet

v črno beli luči.

Pogrešam barve.

Nataša Legenič, 
8. a, OŠ Bogojina

Iz šol in vrtcev

Učence Osnovne šole Bogojina je obiskala prav posebna gostja.
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Z vlakom v Ljutomer
Potovanje z vlakom je za otroke posebno doživet-
je. Otroci iz enote Filovci so celo šolsko leto čakali, 
da se odpeljemo na izlet z vlakom. Polni pričako-
vanja smo junija končno dočakali dan, ko smo se 
odpravili z vlakom na sladoled v Ljutomer.
Na vlak smo vstopili v Murski Soboti in se odpeljali proti 
našemu cilju. V Ljutomeru smo preizkusili igrala v parku, se 
odpravili v mesto na sladoled, nato pa nas je pot vodila do 
hipodroma, kjer smo ujeli trening kasačev.
Na poti proti domu so si najbolj sladkosnedi privoščili še en 
sladoled in se polni prijetnih vtisov z izleta odpeljali domov.
Sonja Gabor

Gozd – najboljša igralnica
Napočil je težko pričakovani dan – sreda, 6. junija. 
Ta dan otroci in vzgojiteljice oddelka 3–6 let enote 
Bogojina nismo prišli v vrtec, temveč smo se zbrali 
pri LD Bogojina. Ob prihodu smo bili vsi polni pri-
čakovanj, navdušenja, vznemirjenja … 
Na začetku so otroci tekali, raziskovali, kot da bi želeli pre-
meriti, kako velik je gozd.  Skrivali so se za drevesi in se lovili 
po gozdu, drevo pa uporabili kot »jugdo« – pavzo, naredili 
smo si hišo iz vej, ustvarjali s prsti in zemljo, katero smo zme-
šali z vodo, ter poimenovali gozdne živali v slovenskem in 
nemškem jeziku.
Največje doživetje otrok – naš lovec Štefan Horvat nas je s 
traktorjem odpeljal do lovske preže. Vsak otrok se je s pono-
som povzpel na njo. V čudoviti naravni senci dreves nam je 
vzgojiteljica Marjana pripovedovala pravljico Rdeča kapica. 

Iz šol in vrtcev

Otroci iz vrtca Filovci so bili na izletu z vlakom.

Otroci iz Vrtca Bogojina so bili navdušeni nad »gozdnim vrtcem«.

Otroci so uživali v medsebojnem druženju (foto: Blanka Tomašić). 

Srečanje otrok iz vrtca Bogojina in Moravske Toplice

Med odhodom otrok domov je bilo večkrat slišati, da jim je 
gozdni vrtec zelo všeč. 
Hvala staršem ter prijaznemu lovcu za nepozabni dan.
Blanka Tomašić

V sklopu programa Mali sonček smo strokovne 
delavke pripravile otrokom presenečenje.
Otroci iz vrtca Bogojina (oddelek 3–6 let) in otroci iz vrtca M. 
Toplice (oddelek 5–6 let) so v spremstvu strokovnih delavk 
opravili zadnji pohod. Cilj je bil srečanje obeh skupin otrok 
na polovici poti. Z otroci iz vrtca M. Toplice smo se odpravili 
na pot po zajtrku v smeri  Bogojina, otroci z vzgojiteljicami 
pa so se iz vrtca Bogojina po zajtrku odpravili v smeri proti 
M. Toplicam. Srečali smo se v Tešanovcih, na igrišču nekdanje 
osnovne šole. Ena skupina se je predstavila drugi z imenom 
in rokovanjem. Sledila je igra in skupno druženje tako otrok 
kot odraslih. Otrokom je čas hitro minil na igralih, med lovlje-
njem, pogovarjanjem, medsebojnim spoznavanjem, petjem 
pesmic. Bilo je lepo in nepozabno.
Hvala otrokom in strokovnim delavkam iz vrtca Bogojina, da 
ste se odzvali vabilu.
Bojana Benkovič
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Dobrodelna prireditev VELIKI PRIJATELJI ZA MALE PRIJATELJE
tual, MePZ Cantate, Plesna šola Urška Pomurje, Duo Mystica 
ter GŠ Beltinci – komorni orkester. Program je na šaljiv način 
povezoval Jure Jurinič in s tem poskrbel, da smo vsi skupaj 
vztrajali do konca. K temu je sicer zagotovo prispevalo tudi 
dejstvo, da smo v večernem programu izžrebali dobitnike treh 
zanimivih nagrad. 
Dobrodelno prireditev je prostovoljno pripravljalo veliko ljudi 
(zaposleni, člani upravnega odbora, starši, člani društev …). 
Prošnji za pomoč pri izvedbi prireditve je prisluhnila tudi 
Občina Moravske Toplice ter veliko sponzorjev in donator-
jev. Skupaj s prostovoljnimi prispevki obiskovalcev prireditve 
nam je tako uspelo zbrati dovolj sredstev, da bomo lahko v 
naslednjem šolskem letu financirali lutkovni abonma za vse 
otroke II. starostnega obdobja.  
V imenu članov UO Sklada vrtca ter v svojem imenu se zahva-
ljujem prav vsem, ki ste pripomogli, da smo prireditev izpeljali. 
V življenju otrok ste prav vsi pustili sled … HVALA vam!

Simona Kaučič,  
ravnateljica Vrtcev Občine Moravske Toplice

Otroci in zaposleni so zapeli himno vrtca.

Jernej Damjan je bil zelo vesel darila.

Iz šol in vrtcev

Prireditev smo izvedli 1. junija 2018. Bila je športno 
in kulturno obarvana. 
Začetek prireditve so naznanili otroci in zaposleni s himno 
vrtca. V popoldanskem delu se nam je pridružil smučarski 
skakalec Jernej Damjan! V kratki predstavitvi nam je povedal 
veliko zanimivega o sebi, nakar je svoj dragoceni čas namenil 
druženju z otroki in ostalimi prisotnimi. Radodarno je delil svoje 
nasmehe in prijazne besede. 
Kljub slabemu vremenu sta se nam v popoldanskem delu 
predstavila 2 športna kluba – ŠNK Pomurje ter ŠD Bogojina, 
otroke pa je »polepšala« Miša Zečević s svojimi poslikavami. 
Za varnost, pa tudi zabavo otrok in odraslih, so poskrbeli tudi 
policisti s PP Murska Sobota – otroci so se lahko preizkusili v 
vožnji z gokardi, odrasli pa s hojo med ovirami s prav posebni-
mi očali, ki dajejo občutek vinjenosti. Kot vsako leto so se nam 
pridružili tudi gasilci PGD Moravske Toplice. V popoldanskem 
delu smo izvedli tudi srečelov. Za bogate nagrade so poskrbeli 
starši in zaposleni. 
V kulturnem programu so našo prireditev z nastopi obogatili 
naši zaposleni, DOŠ Prosenjakovci s folkloro, Ansambel Ak-
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Dvorec Matzenau v 
Prosenjakovcih 
Prosenjakovci (madž. Pártosfalva) so znani po 
znamenitih ljudeh in družinah. Poleg grofa Carla 
von Matzenauerja, ki je v njih bival, in njegove 
družine, je tu delovala družina Koltai, ki se je 
ukvarjala s šiviljstvom, le-to pa je pomenilo 
tudi zametek kasnejše tovarne pletilstva; v vasi 
so bili rojeni npr. pater dr. Flóris Kühar (1893-
1943), akad. slikar Ladislav Danč (1932-1979)  in 
še nekateri pomembneži; sorodstveno je nanje 
vezan tudi prvi predsednik Republike Slovenije 
Milan Kučan (1941).  
Grof Matzenauer je bil rojen 1851 v Gaji na Češkem (bil je 
češki Nemec). V dvorec, ki so ga sezidali grofje Batthyanyji 
v 19. stoletju, se je naselil leta 1900, tu živel z družino in od 
tu deloval. Avstro-ogrska država mu je zaupala različne, zelo 
pomembne vojaške in politične službe (bil je npr. konzul v 
več državah idr.). Umrl je v Prosenjakovcih 1932. leta. S svo-
jimi počiva na pokopališču nad selansko rotundo.  
Do njegovega dvorca in parka, ki le-tega obdaja, pridemo, 
če na glavnem vaškem križišču zavijemo na cesto, ki pelje 
proti  Kobilju. S te ceste nato vodi kar nekaj poti proti jugu, v 
hrib, in četrta je tista, po kateri pridemo do cilja. Spodaj, ob 
začetku te poti, stoji tudi lepo oblikovan lesen podstavek z 
napisom »Dvorec Matzenau«. Po nekaj minutah hodá smo 
pri njem, saj je le dober streljaj oddaljen od glavne ceste 
Prosenjakovci-Motvarjevci-Kobilje.                 
Dvorec družine Matzenau je bil zgrajen v psevdoklasicistič-
nem slogu. To je slog, ki se v različnih umetnostih pojavi v 
Evropi ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja. Beseda sama 
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nam pove, da posnema klasicizem, evropsko umetnostno 
smer 17., 18. in 19. stoletja. Klasicizem pa se je skušal zgledo-
vati po antični umetnosti. Umetnostni zgodovinar dr. Janez 
Balažic v vsebinsko bogati knjigi Umetnostnozgodovinski oris 
Pomurja (Založba Franc-Franc, Murska Sobota, 2011) na str. 
77 o dvorcu zapiše, da je »… še do 70. let 20. stoletja  vila v 
Prosenjakovcih, zgrajena najbrž v 1. polovici 19. stoletja … 
leta 1900 prišla v last Carla von Matzenauja …«, kar naj bi 
nam dalo misliti, kot da dvorca danes v resnici sploh več ne 
bi bilo. Pa je, še stoji, vendar v zelo klavrnem stanju, tako se 
sesuva vase, da bi ga bilo zelo težko (in predrago) obnavljati. 
Dela bi se morala začeti – tako je razumeti Balažica – že pred 
pol stoletja, če bi hoteli, da bi se stavba ohranila. Skupaj z 
obnovljenim in vzorno vzdrževanim naravnim parkom av-
tohtonih in eksotičnih dreves bi predstavljala eno najlepših 
področij stavbne in naravne kulturne dediščine na Goričkem.  
Enonadstropna velika zgradba je bila pred več kot sto leti, ko 
jo je kupil grof Matzenauer, prav gotovo imenitna stavbna 
umetnina. Njeno pročelje so – med drugim – krasili (oz. še 
krasijo): dva grba  družine Matzenau v polkrožno oblikova-
nem in v zidno steno pomaknjenem manjšem prostoru, bal-
kon (altana) v 1. nadstropju nad vhodnim prostorom spodaj, 
ki ga tvorijo štiri velike vhodne, polkrožno obokane odprtine, 
dve s severne strani, po ena pa z vzhodne in zahodne; njihov 
strop nosijo – razen notranje stene z glavnim portalom – trije 
močni stebri. Balkon nad njimi iz njih, iz stebrov, podpirajo 
tri okrasne, zelo lepe (a danes z rjo močno načete) konzole. 
Tudi balkonska ograja je iz železa, umetniško oblikovana, a 
že močno poškodovana. Prav orisani del pročelja je najlepši 
in do danes še najbolj ohranjeni sestavni del dvorca. 
Drugim delom, drugim prostorom poslopja ni več rešitve. 
Kar pa je velika škoda. Namreč: nekdaj je stavbo krasila tudi 
razgibana fasada, ki so jo táko delali zidki med pritličjem 
in nadstropjem, potem tisti pod streho in okrog oken, ob 

katerih so se dvigali tudi izstopajoči 
zidni stebri, ki so se zgoraj zaključevali 
z okrasnimi elementi, polkrožni nad-
zidki nad okni itd. Pritlični del se je od 
zgornjega nadstropja razlikoval tudi z 
vodoravnimi vrezi v fasado.           
Park, ki obdaja dvorec, je danes zaraš-
čen s koprivami, bršljanom in drugimi 
pleveli, nekdaj pa je bil pravo čudo dre-
vesne flore, zagotovo prekrasen ambi-
ent objekta in ljudi, ki so v njem živeli. 
Le-ta bi se še dal obnoviti. V njem na 
obiskovalca najbolj impresivno delu-
jejo stare, mogočne platane, prav take 
bukve in drevesa divjega kostanja. Im-
presivni so seveda tudi ostanki dvorca, 
ki pa se mu kot celoti – kot že rečeno 
– ne dá več pomagati oz. ga restavrirati.  

Jože Vugrinec
Pročelje propadajočega dvorca./ Az omladozó kastély homlokzata.
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A pártosfalvi Matzenauer kastély
Pártosfalvát a múltban neves emberek és 
családok lakták. Carl von Matzenauer gróf 
mellett, itt élt a későbbi szövöde elődjét, a 
varrodát üzemeltető Koltai család; itt született 
dr. Kühár Flóris lelkész (1893-1943), Danč 
Ladislav festőművész (1932-1979) és más neves 
személyek, és rokoni szálak fűzik a faluhoz a 
Szlovén Köztársaság első elnökét, Milan Kučant 
(1941) is.  
Matzenauer gróf 1851-ben (csehországi németként) Csehor-
szágban, Gajában (ma Kyjov) született. A Batthyányiak által a 
19. században épített kastélyba 1900-ban költözött be, attól 
fogva itt élt családjával. Az osztrák-magyar állam különbö-
ző fontos politikai megbízásokkal látta el (több országban 
konzulként működött). 1932-ben, Pártosfalván halt meg, csa-
ládtagjaival a seloi körtemplom feletti temetőben nyugszik. 
A kastélyhoz, és az őt körbeölelő parkhoz úgy jutunk el, ha 
a falusi központi útkereszteződésben a Kobilje felé vezető 
útra kanyaradounk. Innen több út is dél irányába, a domb 
felé vezet, mi a negyediken jutunk célba. Az út elején egy 
tábla található „Matzenau kastély” felirattal. Innen elindulva, 
néhány perc alatt eljutunk a kastélyig, amely a Pártosfal-
va-Szentlászló-Kobilje főúttól csupán egy hajításnyira van.                 
A Matzenauer család kastélya neoklasszicista stílusban épült. 
Maga a stílus, a különböző művészetekben, a 19. század vé-
gén és a 20. század elején jelent meg. Már maga a szó is arra 
utal, hogy a stílus a 17., 18. és 19. századi európai művészeti 
irányzatot, a klasszicizmust utánozza, amely viszont az óko-
ri művészetre épít. Dr. Janez Balažic művészettörténész a 
tartalmilag rendkívül gazdag  
Umetnostnozgodovinski oris 
Pomurja  (A Muravidék kultúr-
történeti bemutatása) (Franc-
Franc kiadó, Murska Sobota, 
2011) című könyvének 77. 
oldalán a következőket írja a 
kastélyról: … a 20. század het-
venes éveiben még állt Pártos-
falván a villa, amely feltehető-
leg a 19. század elő felében 
épült… 1900-ban került Carl 
von Matzenau tulajdonába…” 
Vagyis akár feltételezhetnénk, 
hogy a kastély már nem is léte-
zik. Pedig igen, azonban olyan 
siralmas, omladozó állapotban, 
hogy csak nehezen (és túl drá-
gán) lehetne felújítani. Balažic 
szerint már legalább fél évszá-
zada el kellett volna kezdenie 
a munkát, ha az épületet sze-
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rették volna megőrizni. A felújított parkkal együtt, amelyben 
őshonos és egzotikus fák nőnek – Goricskó épített és ter-
mészeti örökségének egyik legszebb helyszínévé válhatott 
volna.  
Több mint száz évvel ezelőtt, amikor Matzenauer gróf meg-
vásárolta az egyemeletes épületet, kétségkívül csodás műal-
kotás volt. Homlokzatát – többek között a Matzenau család-
nak a félköríves fülkében elhelyezett duplacímere díszítette 
(illetve díszíti most is), a négyíves bejárat feletti, első emeleti 
erkély, a boltíveket hordozó erős pilléreket tartó három, cso-
dásan díszített (sajnos mára a rozsda által erősen megron-
gálódott) konzol. Úgyszintén erősen megrongálódott az 
erkély művészi kialakítású, fém korlátja is. A homlokzatnak 
ez a része a legszebb, és máig leginkább fennmaradt része 
a kastélynak. 
Az épület más részei és helyiségei már menthetetlenek. És 
ez nagy kár. Ugyanis egykor az épületet tagolt homlokzat 
díszítette, külön említést érdemel a földszint és az emelet 
közötti rész, valamint a tetőzet alatti és az ablakokat 
szegélyező díszítések, amelyek mellett fali pillérek 
emelkedtek a magasba, ahol díszelemekkel zárultak, az 
ablakok feletti boltívek, és sok egyéb. A földszinti részt 
homlokzati vízszintes bemetszések különböztették meg a 
felső szinttől. 
A kastély körüli park, amelyet most benőtte a csalán, a boros-
tyán és más gyomok, egykor fák világának csodája, a létesít-
mény és a benne élő emberek csodálatos környezete volt. Ez 
még menthető volna. A látogatók figyelmét a hatalmas öreg 
platánok, bükkfák és vadgesztenyék ragadják meg. És akkor 
még nem szóltunk a kastély maradványairól, de ezt – ahogy 
már említettük – amúgy sem lehet egészében restaurálni, 
illetve felújítani. 

Nagrobnik družine Matzenauer./ A Matzenauer család síremléke.
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Petra Dervarič med vrati v raj 
Petri Dervarič, članici HK Moravske Toplice in naši 
najboljši hokejistki na travi, so ponudili možnost 
igranja v močni belgijski ligi.  
Poznavalci hokeja na travi vedo, da je prav belgijska liga v 
zadnjem obdobju postala ena od najmočnejših na svetu, kar 
potrjuje dejstvo, da so Belgijci bili finalisti na zadnjem Olim-
pijskem turnirju v moški konkurenci, a tudi ženska selekcija 
sodi v sam svetovni vrh. Petri je ponujena možnost testiranja 
preko posrednice iz Nemčije, sama pa se mora odločiti za 
ponujeno priložnost. 
V klubu jo vsekakor podpirajo in so ponosni nad ponujeno 
možnostjo. Povejmo, da je diplomirana vzgojiteljica igrala 
eno sezono za hrvaško Mladost, tokratna možnost pa je ver-
jetno največ, kar si lahko športnica želi. Trenutno je igralka 
v matičnem klubu v Moravskih Toplicah, na februarskem 

Turnir za pokal Občine Moravske 
Toplice – KMN člani 
9. junija je v Noršincih potekal turnir za pokal 
Občine Moravske Toplice.
1. mesto je pripadlo KMN Mlajtinci, 2. mesto KMN Noršinci in 
3. mesto KMN Motvarjevci. Najboljši strelec je bil Goran Titan iz 
KMN Mlajtinci, najboljši vratar pa Alen Buzeti iz KMN Noršinci.
LMN MT

Šport 

Petra Dervarič v akciji.

Zmagovalci: KMN Mlajtinci. Zmagovalci med veterani so bili Mlajtinci. 

Kolesarji na startu (foto: Jan Vitez).

Kolesarski maraton BTCiklin 
Vsakoletni kolesarski maraton, ki se ga je letos 
udeležilo 112 kolesarjev, je potekal zadnjo 
soboto v mesecu maju. 
Rekreativci so se na maratonu lahko udeležili 3 prog. Na 14-ki-
lometrski družinski progi sta slavila Rene in Stanko Žižek, na 
27-kilometrski progi je med ženskami zmagala Nika Vute (Mu-
rska Sobota), prvo mesto med moškimi pa si je prikolesaril 
Robi Ferčak (Ocean Orhids). Na najdaljši, 44-kilometrski progi 
je med ženskami slavila Lea Bakan (Ocean Orhids), prvo mesto 

2. turnir veteranov za pokal 
Občine Moravske Toplice
10. junija se je v Motvarjevcih odvijal turnir vete-
ranov v malem nogometu. 
Prvo mesto so zasedli Mlajtinci, drugo Bogojina in tretje Se-
beborci. Najboljši strelec je s šestimi zadetki bil Jožef Erniša 
(Sebeborci), najboljši vratar pa Bojan Klanfar (Mlajtinci).
LMN MT

pri moških pa je zasedel Mitja Špilak (Ocean Orhids). Letošnja 
najstarejša udeleženca sta bila Anja Heric (1944, Murska So-
bota) in Franc Škof (1951, ŠD Ključarovci).                        J. A. V.

turnirju v dvoranski izvedbi hokeja na travi pa je dosegla z 
ekipo peto mesto.  
Jože Črnko
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Po Pomurju so 13. junija vozili 
najboljši svetovni kolesarji
Prva etapa 25. mednarodne kolesarske dirke po 
Sloveniji, na kateri je zmagal Italijan Simone Con-
sonni, je postregla s kar 9 ekipami serije World Tour 
ter slovenskimi asi, kot so Primož Roglič, Jani Braj-
kovič, Matej Mohorič, Luka Mezgec in Jan Polanc!
Start 664 kilometrov dolge dirke je bil v Lendavi, od koder je 
trasa vodila čez državno mejo v Lenti in nazaj v Dobrovnik. 
Iz Dobrovnika pa do Moravskih Toplic, kjer so kolesarji zame-
njali ravninski del za Krajinski park Goričko. Spustili so se v 
občino Cankova, zatem čez Bad Radkersburg, skozi Gornjo 
Radgono in Radence vse do Ljutomera. Zadnji del poti je 

Helsinki v znamenju  
Moravskih Toplic
Predzadnji majski podaljšani vikend je ekipa HK 
Moravskih Toplic s člansko ekipo zastopala Slove-
nijo v evropskem pokalu kategorije Challenge. 
Prizorišče tekem je bil stadion Velodrom, na katerem so v pet-
desetih letih na olimpijskih igrah tekmovali v hokeju na travi 
in kolesarskih tekmovanjih. 
Po skupinskem delu tekmovanja so bili naši fantje prvi v skupini. 
Najboljši položaj po skupinskem delu jim je dal za nasprotnika v 
finalu drugega finskega predstavnika, ekipo ABC Team, ki je bila 
organizator tekmovanja. Po odličnih predstavah na prejšnjih 
tekmah so bila pričakovanja velika, čeprav so v prejšnji tekmi 
ostali brez odličnega veznega igralca Matica Paniča.  Vendar so 
kljub temu do odmora imeli že dva zadetka prednosti. Domači-
ni so tik pred izdihljajem srečanja  prišli na gol zaostanka, a za kaj 
več kot končnih Moravske Toplice # ABC Team 2 jim ni uspelo.  
Veselje po pisku sirene je bilo v našem taboru nepopisno. In to 
ne samo med igralci temveč tudi med navijaško skupino, ki v 
zadnjem času spremlja naše hokejiste. Zmaga v skupini pomeni 
napredovanje v višji kakovostni razred.
Tokratno gostovanje pa ni postreglo zgolj z dobrimi igrami. 
Veselilo je dejstvo, da je ekipa dihala enotno tako na igrišču 

Kolesarska elita z veliko hitrostjo skozi Moravske Toplice (foto: Jan Vitez).

Udeleženci letošnjega teniškega turnirja dvojic.

Ekipa Moravskih Toplic.

Šport

vodil skozi Črenšovce in Beltince do Murske Sobote. Projekt 
regijskega značaja, v katerem so sodelovali tudi naši občani, 
je tako vidno podprl promocijo Pomurja, tudi naše občine, 
kot privlačne kolesarske destinacije. Lepote naših krajev so 
bile predstavljene v širšem evropskem prostoru, saj je bil di-
rektni prenos dirke predvajan v več kot sto različnih državah!

kot  v prostem času. Pohvala velja tudi kapetanu ekipe Dejanu 
Küčanu, ki je v težkih trenutkih na tekmi znal umiriti fante, 
kakor tudi trenerju Kranjcu, ki je fante pripravljal že vse od 
začetka februarja in verjel vanje. 
Toda z vrnitvijo ni bilo konec presenečenj. Prvo je ekipa do-
živela že na letališču v Budimpešti, kamor je prispela manjša 
skupina navijačev s hokejsko torto in transparentom. Pravo 
rajanje pa se je zgodilo v Moravskih Toplicah, saj jih je pred tr-
govino Mercator pričakala velika skupina navijačev in svojcev.
Tokratna hokejska pravljica pa ne bo imela prave teže, če se 
ta rezultat v prihodnje ne bo nadgradil.  
Jože Črnko

Teniški turnir dvojic 
Na letošnjem teniškem turnirju dvojic se je za po-
kal Občine Moravske Toplice pomerilo 20 udele-
žencev.
Prvo mesto sta zasedla Dani Kolarič in Bojan Berden, druga 
sta bila Miha Potočnik in Robi Draškovič, na tretje mesto pa 
sta se uvrstila Zdravko Sajovic in Dejan Kolarič.

J. A. V.
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TIC-ova stran 

Promocijske aktivnosti TIC Moravske Toplice

Novo:  
izposoja električnih 
koles
Obveščamo vas, da v TIC-u Moravske 
Toplice izposojamo 2 električni kolesi. 
Podrobnejše informacije o izposoji do-
bite v TIC Moravske Toplice oziroma na 
spletni strani www.moravske-toplice.
com.

TIC Moravske Toplice je pred aktualno tu-
ristično sezono potencialne obiskovalce 
povabil v destinacijo Moravske Toplice z 
okolico s promocijskim oglasom v lifestyle 
reviji za popotnike Potovanje in stil. 
Oglas v reviji Ljubljana In your pocket 
(julij, avgust) specifično nagovarja turis-
te, ki se podajo na raziskovanje Slovenije z 
izhodiščem v Ljubljani, da se podajo tudi 
v Moravske Toplice. 
V Pomurski prilogi tednika Kmečki 
glas je TIC Moravske Toplice v goste po-
vabil slovenske obiskovalce in izpostavil 
rodovitnost pokrajine, naravne ter kultur-
ne lepote. 
Z oglasom v zemljevidu Panonia map, 
ki se distribuira po vsej termalni Panonski 
Sloveniji, pa v Moravske Toplice vabi TIC 
Moravske Toplice  vse, ki se mudijo na ob-
močju med Goričkim in Novim mestom. 

TIC Moravske Toplice 
razpisuje literarni natečaj

SELANSKA ROTUNDA V BESEDI
Natečaj  traja do vključno 20. 7. 2018.
TIC Moravske Toplice vas vljudno vabi k sodelovanju na 
literarnem natečaju za najboljše literarno delo na temo 
Selanska rotunda v besedi. Obstajajo o selanski rotundi 
zgodbe, legende, pripovedke, pesmi, ki jih še ne poznamo? 
Lahko naš mali gorički biser s svojo zgodovino navdihne 
vaše srce, da jo upodobite v besedi?

Trije, ki boste posredovali najzanimivejša besedila, prejmete 
denarne in knjižne nagrade.

Svoje besedilo pošljite najka-
sneje do 20. 7. 2018 do 24.00 
in jih naslovite na: TIC Mora-
vske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 
Moravske Toplice oziroma na 
elektronski naslov info@mora-
vske-toplice.com s pripisom 
»Za literarni natečaj«. 

V kuverti z besedilom naj bo še ena manjša zaprta kuver-
ta, na kateri naj piše vaša šifra, v njej pa naj bodo vaši 
podatki (ime, priimek, naslov, e-naslov, telefonska 
številka).
Vsa dodatna navodila in pojasnila pisci najdete na spletni 
strani www.moravske-toplice.com.
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TIC-ova stran

+386 2 512 24 55  |  kopalisce@terme3000.si  |  www.sava-hotels-resorts.com

Zabavna vodna doživetja  
za najmlajše in odrasle kopalce
50-% popust ob nakupu celodnevne odrasle ali otroške  
kopalne karte za bazenski kompleks Terme 3000.

Ugodnost velja za občane občine Moravske
Toplice ob predložitvi osebnega dokumenta na kopališki blagajni.

Akcija traja od 1. 7. 2018 do 31. 8. 2018.

Oglas_akcija_za_obcane_A4_28maj2018_M.indd   1 28/05/2018   10:21
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Anja Gostonj želi lepoto približati 
vsem ženskam
Anja Gostonj v Anchyka studiu v Tešanovcih poskr-
bi, da se ženske počutimo lepe. Mlada podjetnica 
v ospredje postavlja kvalitetno storitev, ki je pri-
jazna do zdravja stranke.

Kaj vas je vodilo do vaše odločitve, da se boste ukvarjali 
s področjem lepote?
Anja Gostonj: Prijateljica mi je nekoč rekla: ”Anja, ti si vedno 
tako hudo dobro nalakiraš nohte.“ To me je vodilo k razmi-
sleku, a si tega ne zna vsaka. In ugotovila sem, da si tega res 
ne zna vsaka in to me je navdihnilo, da sem se začela bolj 
profesionalno zanimati za področje lepote. Moj moto je bil 
in še danes je, da lepoto približam vsem ženskam. 

Kaj vse nudite v vašem lepotnem studiu?
Anja Gostonj: V studiu nudimo veliko tega. Manikuro vseh 
vrst (gelni lak, podaljševanje nohtov, naravno manikuro, la-
kiranje), podaljševanje trepalnic, ličenje za vse priložnosti, 
pedikure. Pri vseh storitvah smo usmerjeni v to, da posku-
šamo ustreči željam strank in svetujemo v skladu s tem, da 
naravni nohti, trepalnice, koža ostanejo čimbolj zdravi. Zato 
tudi izbiramo najboljše produkte, ki so prijazni do strank. 

Od kdaj vaš studio deluje in kaj je potrebno, da na trgu, 
kjer je danes dosti ponudbe, uspeš?
Anja Gostonj: Salon deluje od leta 2014, začetki mojih 
usposabljanj v tej stroki pa še dlje, v leto 2011.  Da na trgu 
obstaneš, pa je danes zares težko. Ampak najbolj sta po-
membna vztrajnost in to, da slediš vsem novostim, ki se 
pojavljajo na trgu. Edino tako lahko ponudiš najboljše in 
najkvalitetnejše.  

Kakšna načela vas vodijo pri vašem delu?
Anja Gostonj: Pri delu me vodi najbolj to, da želim da so 
stranke zadovoljne. Zato zares skrbim, da je vedno dovolj 
strokovnega znanja, s katerim lahko lažje in kvalitetnejše 
opravljaš svoje delo. Zame je najbolj pomembno, da je stori-
tev, na katero stranka pride v naš salon, opravljena kvalitetno 
in prijazno do zdravja stranke. 

Se naše občanke po vašem mnenju dovolj razvajajo z 
lepotnimi storitvami, kot je urejanje nohtov, ličenje ...?
Anja Gostonj: Po mojem mnenju bi naše občanke na le-
potne storitve lahko dale več. Od takrat, ko sem začela, pa 
do danes moram priznati, da se vse več žensk odloča za 
tovrstne storitve. Je pa res, da je še vedno veliko takih, ki pra-
vijo, da jim je škoda, da bi si dale delati nohte, ker delajo na 
vrtu, dosti pomivajo posodo, dosti delajo s čistili in podobno. 
Vendar s tem, ko tako razmišljajo, delajo več škode svojim 
nohtom. Zakaj? Nohti brez zaščite so bolj izpostavljeni zuna-
njim dejavnikom, ki pronicajo v noht in s tem povzročajo, da 
se nohti cepijo, lomijo in hitreje tudi fizično poškodujejo. Pa 
tudi to, da nohti morajo vmes malo zadihati, ne drži. Nohti 

Po poteh odličnosti

ne dihajo, vse kar rabijo za svoj zdrav razvoj, dobijo skozi 
kri. Zato je boljše, če so nohti vedno zaščiteni s kakšnim 
produktom. Če se ženske odločijo za kakšne umetne mase 
naj to storijo v kvalificiranih salonih in ne same doma, ker 
s tem prav tako lahko naredijo svojim nohtov več škode 
kot koristi. Če pa se odločijo za navaden lak, pa naj prav 
tako poiščejo strokovni nasvet, kateri lak je za njihove nohte 
najprimernejši. 

Letos ste obiskali tudi milanski teden mode. Kakšna iz-
kušnja je bila to za vas? 
Anja Gostonj: Ta izkušnja je bila nekaj posebnega, povsem 
drugačno od dela v salonu. Sam si moraš izboriti prostor 
dela, saj model olepšujejo včasih kar 3–4 osebe hkrati. Skrat-
ka, dogajanje v backstageu je zelo pestro in energično, am-
pak hkrati tudi zelo zabavno. Sodelovala sem na revijah mo-
dnih kreatorjev: Les copains, Antonio Marras, Roberto Cavalli, 
Salvatore Ferragamo, Ermanno Scervino, Philosophy, Krizia. 

Kaj svetujete vsem tistim, ki jih mika, da bi se tudi sami 
preizkusili v podobnem delu, kot ga opravljate vi?
Anja Gostonj: Vsem, ki bi se želeli preizkusiti v podobnem 
delu, svetujem, da se najprej dobro podučijo o teoretičnem 
znanju. Potem je potrebno kar veliko praktičnega znanja in 
nekaj kilometrine, da storitve postanejo brezhibne. In na 
koncu seveda tudi veliko potrpežljivosti in moči, da ne od-
nehaš ob prvem neuspehu. Seveda pa se je v lepotnem 
svetu treba boriti vsak dan, na takšen ali drugačen način. Tu 
se učenje nikoli ne neha. 

Janja Adanič Vratarič

Anjin najpomembnejši načrt za prihodnost je slediti trendom in novitetam 
v lepotni stroki. 
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PRAVILNO GESLO NAGRADNE KRIŽANKE 156. ŠTEVILKE GLASILA LIPNICA: GORIČKI TIRAMISU
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence, ki prejmejo eno izmed treh nagrad (1 x nedeljsko 
kosilo za 2 osebi; 1 x pohan celi piščanec; 1 x tris desert za 2 osebi) v Okrepčevalnici Viničarija, Ivanovci 3: Silvija Hari, 
Fokovci 32a, 9208 Fokovci; Štefan Časar, Martjanci 86, 9221 Martjanci; Anita Hari, Dolga Ulica 212, 9226 Moravske Toplice.
Vsem nagrajencem iskreno čestitamo! Nagrade z osebnim dokumentom prevzamete v Okrepčevalnici Viničarija.

NAGRADNA KRIŽANKA: Anchyka studio

Anchyka studio tri, ki boste pravilno rešili križanko, nagrajuje z naslednjimi 
nagradami: 1 x gelni lak, 1 x ličenje, 1 x tretma z vitamini za nohte.
Vljudno naprošamo, da nam na dopisnici pošljete GESLO križanke, vaše IME in 
PRIIMEK ter NASLOV do 14. avgusta 2018 na naslov: Občina Moravske Toplice, 
Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, s pripisom Nagradna križanka 157. 
Prijetno reševanje vam želimo!

Anchyka studio



PRIREDITEV DATUM IN KRAJ OPIS PRIREDITVE INFORMACIJE

Proščenje pri rotundi 1. 7. 2108, 10.00, Selo, romanska rotunda Vsakoletno proščenje ob romanskem sakralnem 
spomeniku.  

Župnija Kančevci
p. Jurij ŠTRAVS, 031 454 108

24. Kolesarski maraton po  
Občini Moravske Toplice 

1. 7. 2018, 
10.00, M. Toplice 

Vsakoletni kolesarski maraton s tremi različnimi progami 
(10 km, 22 km in 50 km). 

Občinska športna zveza  
Moravske Toplice
Branko Recek, 041 389 905

Hokejski kamp – julij 2018 2. 7.–7. 7. 2018
M. Toplice Spoznavanje osnov hokeja na travi in druženje otrok. Hokejski klub Moravske Toplice

www.hkmtoplice.si

Poletni glasbeno-kulinarični  
večeri ob sobotah  
v Moravskih Toplicah 

Ob sobotah v juliju (razen 7. 7.),  
od 19. ure kulinarika, ob 20.00 glasbeni 
nastop, Moravske Toplice – zelenica pri 
Mercatorju 

Lokalni band mladih glasbenikov, glasba za staro in 
mlado. Kulinarična popestritev.

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

Poletna turistična tržnica 
V juliju med četrtki in nedeljami, 
od 18. ure naprej, Moravske Toplice, 
zelenica pri hotelih Terme 3000 

Tržnica lokalnih ponudnikov z izdelki domačih in 
umetnostnih obrti ter domačih živilskih proizvodov 
lokalnih kmetov.  

TIC Moravske Toplice
www.moravske-toplice.com 

Adrenalinski začetek poletja z 
akrobatskim nastopom  
Petra Podlunška 

7. 7. 2018, 15.00, Moravske Toplice 
(Termalni park)

Na dan dogodka poteka nagradna igra z glavno 
nagrado (akrobatskim letom s Petrom Podlunškom). 

Terme 3000
02 512 24 55
kopalisce-terme3000@sava.si 

23. vaške igre  
Občine Moravske Toplice 

7. 7. 2018, 12.00, 
Ivanci (igrišče Ivanci)

Vsakoletne vaške igre so igre med krajevnimi 
skupnostmi, kjer je poleg tekmovalnega duha prisoten 
tudi pridih zabave. 

KS Ivanci in  
Občina Moravske Toplice
Alojz Trplan, 051 360 950

Likovna kolonija 8. 7. 2018, 9:00,  
Bogojina (TK Puhan) Vsakoletna likovna kolonija društva Likos. TD Bogojina 

Jože Puhan, 031 703 605

Proščenje v Kančevcih 8. 7. 2018, 10.00, 
cerkev sv. Benedikta (Bedenik) Vsakoletno proščenje v Kančevcih. Župnija Kančevci

p. Jurij ŠTRAVS, 031 454 108
Tekmovanje v streljanju na  
glinaste golobe 

15. 7. 2018, 9.00, 
LD Prosenjakovci Vsakoletno tekmovanje za odrasle. Ludvik Rituper

041 671 038

Nogometni tabor 2018 16. 7.–20. 7. 2018,
ŠRC Martjanci 

Enotedenske nogometne aktivnosti za otroke od 5. do 
13. leta starosti. Tabor je brezplačen. 

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

avgust 2018
Poletni glasbeno-kulinarični  
večeri ob sobotah  
v Moravskih Toplicah 

Ob sobotah v avgustu, od 19. ure 
kulinarika, ob 20.00 glasbeni nastop, 
Moravske Toplice, zelenica pri 
Mercatorju 

Lokalni band mladih glasbenikov, glasba za staro in 
mlado. Kulinarična popestritev.

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

Poletna turistična tržnica 

V avgustu med četrtki in nedeljami,  
od 18. ure naprej, 
Moravske Toplice, zelenica pri  
hotelih Terme 3000

Tržnica lokalnih ponudnikov z izdelki domačih in 
umetnostnih obrti ter domačih živilskih proizvodov 
lokalnih kmetov.  

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

Občinski turnir  
v velikem nogometu 4. 8. 2018, 13.00, Selo Vsakoletni občinski nogometni turnir, sodelujejo NK 

Rotunda Selo, NK Bogojina, NK Čarda. 

NK Rotunda Selo, 
Drago Balajc, 051 840 186
Občinska športna zveza 
041 389 905

Postavitev klopotca 18. 8. 2018, 13:00, Prosenjakovci, pri 
vinogradniški kleti društva Vsakoletna postavitev klopotca. KDT Ady Endre Prosenjakovci 

Ladislav Vöroöš, 051 358 675

Postavljanje klopotca 18. 8. 2018, 17.00, 
Martjanci, pri utici TD Martin Tradicionalna etnološka prireditev. TD Martin Martjanci

Irena Nemeš, 041 747 484

Postavitev klopotca v  
»Tešanovskem trikotniku«

18. 8. 2018, 
Tešanovci, začetek vasi – pri lesenem 
vodnjaku – čigi   

Kulturni program in turistična kulinarična ponudba: 
domače pecivo, pajani krüj, lalofka, pečeni krumpči.

KTD Tešanovci Male Rijtar
Franc Vitez
041 423 321

Postavitev klopotca 18. 8. 2018, 14.00,
Filovci (Dolina miru)

Dogodek namenjen ohranitvi etnološke dediščine 
postavitve klopotca. 

VSD Filovci
Alojz Berden. 041 733 946

Koncert: Nika Zorjan, BQL
18. 8. 2018, 15.00, 
Moravske Toplice, 
Termalni kompleks Terme 3000 

Nastop dveh slovenskih glasbenih zvezd za vse kopalce. 
Gabriela Feher
051 677 780 
gabriela.feher@terme3000.si

Hokejski kamp – avgust 2018 20. 8.–25. 8. 2018 
M. Toplice Spoznavanje osnov hokeja na travi in druženje otrok. Hokejski klub Moravske Toplice

www.hkmtoplice.si

12. Ivanocyjev pohod 25. 8. 2018, 10.00, start pred Vaško-
gasilskim domom  Ivanovci  

Tradicionalen pohod s spoznavanjem kulturnih 
znamenitosti. 

TKŠD Ivanovci
ales.siftar@gmail.com
031 612 900

Proščenje v Gaju 26. 8. 2018, 10.00, Filovci, Gaj Sejem domače obrti, proščenje in dan odprtih vrat 
zidanic z razstavo umetniških del. 

Društvo Gaj VTD Filovci
darinka.trantnjek@siol.net
031 238 989

Postavitev klopotca 26. 8. 2018, 19.00, 
TK Puhan Bogojina 

Vsakoletna postavitev klopotca v bogojinskem 
vinogradu. 

TD Bogojina
Jože Puhan, 031 703 605

PRIREDITEV DATUM IN KRAJ OPIS PRIREDITVE INFORMACIJE

Postavitev klopotca Avgust, 
Filovci (Dolina miru).

Dogodek namenjen ohranitvi 
etnološke dediščine postavitve 
klopotca. 

VSD Filovci
Alojz Berden
041 733 946

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