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Uvodnik

V Pordašincih so v sredini avgusta postavili lutko iz slame, ob njej pa vabilo na 4. 
tekmovanje v kuhanju bograča, ki se bo dogajalo v soboto, 1. septembra, od 13. 
ure dalje.  

Dragi bralci Lipnice! 

Za nami je vroče in pestro poletje, v naši občini 
so ga zaznamovali številni dogodki in priredi-
tve, na katerih smo se lahko občani družili in 
se sprostili v poletnih dneh. Utrinke s številnih 
izmed njih boste našli v tej številki Lipnice. Ob 
tem pa vam v branje med drugim priporočam 
članek v rubriki Po poteh odličnosti, v okviru 
katere smo se pogovarjali s podjetnico Valen-
tino Šeruga Lazarovski, ter članek o Motvar-
jevcih, kjer bomo letos praznovali občinski 
praznik.

Na tokratni naslovnici našega občinskega 
glasila je 88-letni Pavel Horvat iz Bogojine, ki 
z ročno koso kosi že 70 let in tudi letos se je 
pridružil koscem na tradicionalni ročni košnji 
trave v Bogojini. Ročna košnja je zagotovo eno 
izmed tistih kmečkih opravil, ki jih mladi ro-
dovi ne samo opuščamo, ampak jih počasi ne 
bomo več poznali niti obvladali, zato so takšne 
prireditve pomembne, saj z njimi, če ne dru-
gega, ohranjamo spomin na življenje, kot je 
bilo nekoč.

Po naših vinogradih so v času, ko dokončujem 
to številko Lipnice, že zapeli klopotci, ki mi de-
lajo družbo ob pisanju tokratnega uvodnika. 
Lepo jih je slišati, saj napovedujejo nov čas, še 
posebej za naše šolarje, ki bodo s prvim sep-
tembrom spet sedli v šolske klopi. Vsem vam, 
dragi šolarji, vašim učiteljem in vzgojiteljem 
želim uspešno šolsko leto.

Spoštovani bralci Lipnice, vam pa želim lepo 
jesen. Naj bo pisano, kot je jesensko listje, ki v 
tem času lepša naša dvorišča.

Janja Adanič Vratarič,  
odgovorna urednica
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Županova beseda 

Spoštovane bralke in bralci 
občinskega glasila Lipnica
V drugi polovici avgusta se poletje počasi preveša proti jeseni. 
Še vedno je čas dopustov in počitnic za otroke. V tem delu leta 
se soočamo tudi z lepimi zelo sončnimi dnevi. Vročina in suša 
povzročata že težave v kmetijstvu. Koruza, ki je poleg pšenice 
glavni pridelek naših poljedelcev, zori hitreje, kot bi pričakovali. 
Zato bo tudi pridelek slabši. Predvsem na nižinskih prodnatih 
in prepustnih tleh se bo to najbolj poznalo. Tudi vinogradniki 
ocenjujejo, da bo letošnja trgatev vsaj dva tedna prej, kot je 
to običajno. Morda boste rekli, da govorim o vremenu, ker 
drugega ne znam povedati. Pa vendar je vreme in narava naš 
glavni dejavnik, na katerega neposredno ne moremo vplivati. 
Pri nas na podeželju smo življenjsko povezani z vremenom. 
Mnogi naši ljudje se preživljajo s kmetijstvom in z vremenom 
povezanim delom. Mnogi so verjetno že pozabili, da smo v 
lanskem letu desetega avgusta imeli silovito neurje. Ogromno 
škode nam je povzročilo. Najbolj drastično je bilo s streho na 
osnovni šoli Bogojina. Vesel sem , da smo škodo hitro sanirali. 
Žal s strani države nismo bili deležni niti centa pomoči, kljub 
obljubi resorne ministrice. Zato upam, da se nas v letošnjem 
letu vsaj vreme usmili.
V dneh, ko smo praznovali devetindevetdeseto obletnico pri-
ključitve Prekmurja matičnemu narodu, se kažejo prvi obrisi 
nove vlade. V Državnem zboru je izvoljen mandatar Marjan 
Šarec. Vlada naj bi bila izvoljena v sredini septembra. Sam 
imam mešane občutke glede politike nove vlade do razvoja 
občin in lokalne samouprave. Po eni strani pričakujem več 
razumevanja predsednika vlade do problemov v slovenskih 
občinah, posebej podeželskih, saj je bil novi predsednik vlade 
dva mandata župan Kamnika. Po drugi strani pa jedro vlade 
sestavljajo stranke, ki v zadnjem obdobju niso imele poslu-
ha za probleme slovenskega podeželja. Tega ne govorim na 
pamet, saj vse občine občutijo enake probleme pri stanju 
vodotokov, cest in druge infrastrukture, ki je življenjsko po-
membna za naš prostor. Da ne naštevam področij, povezanih 
s financiranjem obveznih nalog, ki jih morajo občine izvajati 
v imenu države. 
Ne glede na sestavo in delo naslednje vlade pa smo slej ko 
prej odvisni predvsem od sebe in lastnih naporov in sposob-
nosti. Tega se zavedam, odkar sem prevzel najodgovornejšo 
vlogo v naši občini. Osmega septembra tudi v naši občini obe-
ležujemo občinski praznik. Letošnji bo potekal v kraju Motvar-
jevci. Proslavili bomo začetek gradnje športnega objekta in 
prenovo dvorane vaškega doma. Ob tem se bomo spomnili 
tudi s priznanji in nagradami vseh, ki so kakorkoli s svojim 
delovanjem prispevali k razvoju naše občine. Ker v trenutku, 
ko pišem ta prispevek, ne morem govoriti o imenih, dovolite 
samo zahvalo vsem skupaj. 
Letos mineva tudi štiriletno obdobje tega mandata. Pred nami 
so lokalne volitve, ki bodo 18. novembra. V teh štirih letih je 
bilo ogromno narejenega v naši občini. Na tem mestu ne bom 
našteval vseh dosežkov, dogodkov in investicij, ki so konča-

ne ali so v teku. Premalo je prostora za to. Bistvo, kako sam 
vidim občino, je naslednje. Najpomembnejša celica človeške 
družbe je družina. Druga večja skupnost je kraj, kjer bivamo 
oziroma živimo. Naslednja večja skupnost v naši državi so ob-
čine, tako tudi naša domača občina. In potem imamo državo, 
nato našo EU kot zvezo evropskih držav članic. Vse te naštete 
organizirane skupnosti nas ljudi tvorijo neko zelo soodvisno 
družbo. Posebej v današnjem času , ko so vse oblike komuni-
kacij izredno hitre. Pa vendar je najpomembnejše v vsaki celici 
naštete družbe razumevanje, sloga, solidarnost in občutek 
za sočloveka. Prepričan sem, da smo to osnovno nalogo v 
vseh naših osemindvajsetih naseljih opravili dobro. Zato na 
tem mestu dolgujem zahvalo najprej vodstvom KS. Ti ljudje so 
opravljali težko nalogo krmarjenja med potrebami in željami 
svojih krajev in realnimi finančnimi zmožnostmi občinskega 
proračuna. Potem gre moja zahvala tudi članicam in članom 
občinskega sveta ter obema podžupanoma. Veliko večino 
odločitev na občinskem svetu smo sprejemali s soglasjem ali 
konsenzom. Zahvaljujem se tudi zaposlenim v občinski upravi 
za dobro delo kljub izpadom zaradi porodniških, bolniških ali 
drugih razlogov, ko so nekateri posamezniki prevzeli delo, ki 
ga v drugih občinah opravljajo celi oddelki zaposlenih. Ob-
čina je lahko uspešna tudi zaradi vseh zaposlenih v zavodih, 
šolah, vrtcih, medobčinski inšpekciji in redarstvu,TIC-u in Čisti 
naravi. Hvaležen sem za vaše dobro sodelovanje. Pomem-
ben del družbenega življenja predstavljajo v naši občini tudi 
mnoga društva, od kulturnih, turističnih, športnih, gasilskih 
in drugih, vseh je v naši občini registriranih preko sedemde-
set. Sam skušam kot župan zagotavljati vsako leto primerne 
pogoje za delovanje. Za sodelovanje in za izvajanje vašega 
pomembnega poslanstva se tudi vam vsem zahvaljujem. Zelo 
pomembne za naše bivanje in življenje v Občini Moravske 
Toplice, od zibeli do groba, kot radi rečemo, so naše verske 
oziroma cerkvene skupnosti. Prav z vsemi sem lahko odlično 
sodeloval, za kar sem globoko hvaležen vsem. Verjetno smo 
tudi glede verskega sobivanja in strpnosti ter kulture dialoga 
lahko zgled tako v Sloveniji kot v svetu. Ohranimo to bogastvo 
sobivanja tudi naprej. Sam si bom za to tudi vnaprej prizadeval 
po svojih najboljših močeh.
Na koncu se zahvaljujem za podporo in razumevanje in česti-
tam vsem občankam in občanom ob letošnjem občinskem 
prazniku.

Alojz Glavač, župan  
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Iz občine

Na 27. seji so se svetniki seznanili s poročili uporabnikov občinskega 
proračuna za leto 2017
27. redno sejo Občinskega sveta Občine Moravske To-
plice, ki je bila v torek, 19. junija 2018, je vodil podžupan 
Dušan Grof.
Po ugotovljeni navzočnosti in sprejemu zapisnika 26. redne 
seje Občinskega sveta Občine Moravske Toplice je bil sprejet 
naslednji razširjeni dnevni red:
1. Poročilo o izvršitvi sklepov občinskega sveta.
2. Poročila uporabnikov občinskega proračuna (OŠ Bogoji-

na, OŠ Fokovci, DOŠ Prosenjakovci, Vrtci občine Moravske 
Toplice, TIC Moravske Toplice, MNSS Občine Moravske To-
plice).

3. Soglasje k oblikovanju oddelkov v javnem vzgojno-izobra-
ževalnem zavodu Vrtci občine Moravske Toplice.

4. Letno poročilo JKP Čista narava d.o.o. za leto 2017.
5. Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini 

Moravske Toplice – I. obravnava.
6. Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Moravske 

Toplice – I. obravnava.
7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

zazidalnem načrtu Močvar v Moravskih Toplicah in Odloka 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načr-
tu »Turistično naselje Podov« – skrajšani postopek.

8. Predlog soglasja k ordinacijskemu času.
9. Imenovanje nadomestnega člana sveta zavoda OŠ Fokovci 

in Vrtci občine Moravske Toplice ter nadomestnih članov 
občinske volilne komisije.

10. Soglasje k imenovanju v. d. direktorja TIC Moravske Toplice.
11. Pobude in vprašanja.
12. Razno.                                          

Občinski svet je bil seznanjen s Poročilom o izvršitvi sklepov 
Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, sprejetih na 26. 
redni seji, in s poročili uporabnikov občinskega proračuna 
za leto 2017. 

Poslovno poročilo OŠ Bogojina za leto 2017 je predsta-
vila ravnateljica OŠ Bogojina Sabina Juhart. Povedala je, 
da je bilo leto 2017 izredno zahtevno, a tudi zelo uspeš-
no. Zahvalila se je občini za dobro sodelovanje pri sa-
naciji strehe, ki jo je avgusta 2017 uničil veter. Izposta-
vila je večje investicije, ki so bile v letu 2017 opravljene 
poleg sanacije strehe. Predstavila je dosežke učencev 
na tekmovanjih in natečajih v šolskem letu 2016/17.  
Ravnateljica OŠ Fokovci je pisno opravičila svojo odsotnost 
zaradi ocenjevalne konference. 

Poslovno poročilo DOŠ Prosenjakovci je predstavila rav-
nateljica Jožefa Herman, ki je med drugim povedala, da so 
na šoli imeli 7 čistih oddelkov s 45 učenci, 1 oddelek kombi-
niranega pouka z 8 učenci, na podružnični šoli Domanjševci 
1 kombiniran oddelek s 7 učenci, na podružnični šoli Hodoš 
1 kombiniran oddelek z 8 učenci; ter da na šoli izvajajo mo-
del pouka »ena oseba en jezik«. Predstavila je poročilo o 
doseženih ciljih in rezultatih. 

Letno poročilo Vrtcev občine Moravske Toplice je 
predstavila ravnateljica Simona Kaučič, ki je povedala, da 
vrtec deluje na 6 lokacijah, ter da je bilo decembra 2017 v 
vrtcu 185 otrok. Povedala je, da je bila prednostna naloga 
v šolskem letu 2016/2017 gibanje, organizirali pa so tudi 
zobozdravstveno vzgojo, prometno vzgojo, predšolsko bral-
no značko ter sodelovali v projektu Z igro do prvih turističnih 
korakov, tradicionalni slovenski zajtrk in drugo. 

Letno poročilo javnega zavoda TIC Moravske Toplice je 
predstavil v. d. direktorja Mihael Horvat. Predstavil je aktiv-
nosti TIC-a ter prireditve, izvedene v letu 2017. Poleg tradici-
onalnih prireditev, kot so pustno rajanje, velikonočno senje, 
turistične tržnice, etno večeri, silvestrovanje, sta bili izvedeni 
dve novi prireditvi, in sicer dalmatinski večer in postavitev 
novoletne jelke. Predstavil je tudi finančno poročilo TIC-a, iz 
katerega izhaja, da je zavod v letu 2017 gospodaril racional-
no in gospodarno, koledarsko leto je zaključil z negativnim 
finančnim rezultatom, ki pa se pokriva iz naslova presežnih 
sredstev iz preteklih let. 

Letno poročilo MNSS Občine Moravske Toplice je podala 
predsednica sveta MNSS Občine Moravske Toplice Zsuzsi Vu-
grinec. Povedala je, da MNSS zajema 5 narodnostno mešanih 
območij v občini, in sicer: Čikečka vas, Motvarjevci, Porda-
šinci, Prosenjakovci in Središče. Predstavila je cilje, naloge in 
dosežene rezultate v letu 2017. Izpostavila je veliki poletni 
koncert avgusta 2017 in nakup zgradbe v Motvarjevcih, v 
kateri je v okviru projekta, ki bo zaključen konec letošnjega 
leta, vzpostavljen čebelarski center. 

Občina Moravske Toplice je podala soglasje javnemu za-
vodu Vrtci občine Moravske Toplice, da polovični od-
delek otrok v enoti Fokovci s 01. 07. 2018 preoblikuje 
v cel oddelek.
Občinski svet je v nadaljevanju seje sprejel Letno poročilo 
JKP Čista narava d.o.o. za leto 2017, ki ga je predstavil 
direktor Branko Šrok. 

Občinski svet je sprejel predlagan Odlok o turistični in 
promocijski taksi v Občini Moravske Toplice in Odlok o 
pokopališkem redu v Občini Moravske Toplice. Oba odloka 
sta bila posredovana v 15-dnevno javno razpravo. 
S predlaganima odlokoma o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o zazidalnem načrtu Močvar v Moravskih Toplicah 
in o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem 
načrtu »Turistično naselje Podov« se spreminja območje v 
kompleksu Vivat, ki je investitor in financer predlaganih spre-
memb. Gre za investicijo v izgradnjo večnamenske dvorane in 
športnega igrišča. Občinski svet je sprejel predlagana odloka.
Občinski svet je podal soglasje k ordinacijskemu času 
Zasebne fizioterapije Vide Bavčar Trplan, in sicer v po-
nedeljek od 10.30 do 18.30; v torek in četrtek od 7.00 do 
16.00 ter v sredo in petek od 7.00 do 15.00. 
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Iz občine

Za preostanek mandatne dobe je bil v svet javnega vzgoj-
no-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Fokovci kot 
predstavnik ustanovitelja Občine Moravske Toplice imeno-
van nadomestni član LEONN TURNER, SELO, v svet javnega 
vzgojno-varstvenega zavoda Vrtci občine Moravske To-
plice pa nadomestna članica ELISA TURNER, SELO. 

Občinski svet je podal soglasje k sklepu Sveta zavoda 
TIC, da za čas do imenovanja direktorja na podlagi jav-
nega razpisa, vendar najdlje za eno leto, SONJO BILY, 
Petanjci, imenuje za vršilca dolžnosti direktorja TIC-a 
Moravske Toplice.
Župan g. Alojz Glavač je občinskemu svetu predlagal, da se 
v NRP v letu 2018 vključi nov projekt rekonstrukcija ceste 
Bogojina–Gančani, vir katerega je del nerazporejenega pre-
sežka iz leta 2017. Predlagan sklep je bil sprejet.

Občinska uprava

28. redno sejo Občinskega sveta Občine Moravske To-
plice, ki je bila v torek, 31. julija 2018, je vodil župan Alojz 
Glavač.
Po ugotovljeni začetni prisotnosti in sprejemu zapisnika 27. 
redne seje Občinskega sveta Občine Moravske Toplice je bil 
sprejet naslednji razširjeni dnevni red:

1. Poročilo o izvršitvi sklepov občinskega sveta.
2. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Moravske To-

plice.
3. Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini 

Moravske Toplice – II. Obravnava.
4. Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Moravske 

Toplice – II. Obravnava.
5. Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev 

koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske 
javne službe 24-urna dežurna pogrebna služba v Občini 
Moravske Toplice – I. obravnava.

6. Predlog sklepov o sofinanciranju OŠ Bogojina, OŠ Fokovci 
in DOŠ Prosenjakovci.

7. Sklep o dopolnitvi Načrta razpolaganja z zemljišči Občine 
Moravske Toplice za leto 2017 in 2018.

8. Pobude in vprašanja.
9. Razno.                                          

Občinski svet Občine Moravske Toplice je seznanjen s Poro-
čilom o izvršitvi sklepov Občinskega sveta Občine Moravske 
Toplice, sprejetih na 27. redni seji. 
V skladu z zakonom o javnih financah je župan poročal 
občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem 
polletju 2018. 
Občinski svet je sprejel predlagan Odlok o turistični in 
promocijski taksi v Občini Moravske Toplice. Zakon do-

Svetniki so podali soglasje k sklepu Sveta zavoda TIC, da se za čas do 
imenovanja direktorja na podlagi javnega razpisa, vendar najdlje za 
eno leto, Sonjo Bily imenuje za vršilca dolžnosti direktorja TIC-a Mora-
vske Toplice. 

Župan svetnikom poročal o izvrševanju proračuna  
v prvem polletju 2018

loča, da občina določi turistično takso v znesku do 2,5 evra, 
poleg turistične takse se obračuna še promocijska taksa, ki 
znaša 25 % zneska obračunane turistične takse. Promocij-
ska taksa se v skladu s 50. členom zakona začne pobirati 1. 
1. 2019. Turistična taksa je prihodek občinskega proračuna, 
promocijsko takso pa mora občina prenakazati na poseben 
račun Slovenske turistične organizacije – STO. Z novim od-
lokom bo od 1. 1. 2019 višina turistične takse 1,60 evra in 
bo skupaj s promocijsko takso znašala 2,00 evra na osebo 
na dan. 

Občinski svet je sprejel predlagan Odlok o pokopališkem 
redu v Občini Moravske Toplice. Cilj predlaganega odloka 
je ureditev izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti v 
občini skladno z veljavno zakonodajo. S tem bo zagotovljena 
pravna podlaga za opravljanje storitev pogrebne in pokopa-
liške dejavnosti v občini in izpolnjena zakonska obveznost 
občine. V odloku so smiselno upoštevane tudi pripombe iz 
javne razprave.

Občina mora v skladu z veljavno zakonodajo urediti tudi 
opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-
urne dežurne pogrebne službe, zato je občinski svet sprejel 
predlagan Odlok o predmetu in pogojih za podelitev 
koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodar-
ske javne službe 24-urna dežurna pogrebna služba v 
Občini Moravske Toplice in ga posredoval v 15-dnevno 
javno razpravo. 
Občina Moravske Toplice kot ustanoviteljica zagotavlja vsako 
leto osnovnim šolam v občini sofinanciranje manjkajočih 
deležev za delovna mesta, ki jih šola potrebuje, zanje pa 
nima zagotovljenega financiranja. Tako je občinski svet v 
šolskem letu 2018/2019 odobril sofinanciranje:
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• za OŠ Fokovci: dodatno 10 ur pouka tedensko za ločeno 
poučevanje slovenščine in matematike v 2. in 4. razredu, 
0,50 deleža zaposlitve kuhinjske pomočnice in 0,25 de-
leža zaposlitve čistilke.

• za OŠ Bogojina: kuhar v deležu 0,53 in hišnik v deležu 
0,20.

• za DOŠ Prosenjakovci: kuhar v deležu 0,50, čistilka v 
deležu 0,10 in učitelj računalničar v deležu 0,10. 

Občinski svet je sprejel predlagan sklep o dopolnitvi Na-
črta razpolaganja z zemljišči Občine Moravske Toplice 
za leto 2017 in 2018. V načrt so bile uvrščene predvsem 
nepremičnine, za katere je bil s strani zainteresiranih kupcev 
izražen interes za nakup.  

Občinska uprava

Tudi letos je župan sprejel najboljše učence 

Svetniki so sprejeli predlagan Odlok o turistični in promocijski taksi v 
Občini Moravske Toplice. 

Najboljši učenci na sprejemu pri županu. 

V petek, 22. junija, je župan Alojz Glavač v prostorih 
Občine Moravske Toplice sprejel učence, ki so bili v vseh 
devetih letih osnovnega šolanja najboljši. 
Župan je pozdravil zbrane učence, med katerimi so bili letos 
prvič na sprejemu tudi učenci Občine Moravske Toplice, ki 
obiskujejo Glasbeno šolo Murska Sobota, njihove učitelje 
in ravnatelje.
Zdaj že nekdanjim učencem je čestital za njihov dosedanji 
uspeh in jim zaželel vse dobro na njihovi nadaljnji poti ter 
jim podaril knjižno nagrado. Sicer pa je srečanje, na katerem 
so učenci med drugim prisotnim zaupali, kakšne cilje imajo 

za prihodnost, potekalo v sproščenem vzdušju in klepetu. 
Učenci, ki so v preteklem šolskem letu zaključili šolanje in so 
bili v vseh devetih letih osnovnega šolanja najboljši, so bili: Iz 
Osnovne šole Bogojina Ajša Kuzma, Ajda Barbarič in Nikola 
Prelič. Iz Osnovne šole Fokovci Ajša Dobrijevič in Mišel No-
vak. Iz Osnovne šole I Murska Sobota Ajda Kuhar, Gaja Kuhar, 
Laura Meško, Milan Marjanovič in Eva Klement. Iz Osnovne 
šole III Murska Sobota Zarja Škrilec. Iz Glasbene šole Murska 
Sobota Jakob Nejc Ružič in Lara Pučko. 

Janja Adanič Vratarič
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Počastitev dneva državnosti 
V Osnovni šoli Fokovci je v petek, 22. junija, potekala 
proslava ob dnevu državnosti in svečan zaključek šol-
skega leta.
Številne udeležence proslave je nagovoril župan Občine 
Moravske Toplice Alojz Glavač, ki je v svojem govoru po-
udaril tudi pomembnost mlajše generacije, ki po njegovih 
besedah tudi v naši občini veliko obeta in bo krojila usodo 
Slovenije v prihodnosti. 

Lepo pripravljen kulturni program sta povezovala Suzana 
Panker in Rok Kolmanič. V njem so sodelovali veterani vojne 
za Slovenijo, otroški pevski zbor Grlice OŠ Fokovci z glasbe-
niki, folklorna skupina OŠ Fokovci, mladi kitaristi OŠ Fokovci, 
recitatorji ter solistki Raja Novak in Ajša Dobrijevič. Po prosla-
vi pa so si navzoči ogledali razstavo Dogodki leta 1991.

Janja Adanič Vratarič 

Učenci in učitelji OŠ Fokovci so pripravili bogat kulturni program, v 
katerem so pokazali svoja številna znanja.  

Številni zbrani na proslavi.  

Na podlagi 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007, 103/2007-ZPolS-D, 105/2008 Odl.
US: U-I-295/07-8, 11/2011, 28/2011 Odl.US: U-I-67/09-27, Up-316/09-19, 98/2013) in 18. člena Odloka o izdajanju javnega 
glasila Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 97/10, 105/15, 19/16) uredništvo glasila Lipnica določa 

PRAVILA 
O IZRABI OGLASNEGA PROSTORA OBČINSKEGA GLASILA LIPNICA ZA  

PREDSTAVITEV KANDIDATOV POLITIČNIH STRANK IN DRUGIH PREDLAGATELJEV IN 
NJIHOVIH PROGRAMOV ZA LOKALNE VOLITVE 2018 

1. 
V javnem glasilu Občine Moravske Toplice Lipnica bo vsem organizatorjem volilne kampanje na lokalnih volitvah 2018 
zagotovljena enakopravnost pri objavi volilno propagandnih sporočil. 

2. 
Organizatorji volilne kampanje bodo volilno propagandna sporočila lahko objavili v izredni številki Lipnice na celi ali po-
lovični strani.
Za objavo volilno propagandnih sporočil velja naslednji cenik:
polovična stran   50 EUR brez DDV,
cela stran      100 EUR brez DDV.
Prva in zadnja stran glasila nista na voljo za volilno propagandna sporočila.
Za prevode v madžarski jezik poskrbijo organizatorji volilne kampanje.

3.
Vrstni red objav volilno propagandnih sporočil določi uredništvo z žrebom. Pri žrebanju lahko sodelujejo predstavniki 
organizatorjev volilne kampanje.

4. 
Objavljene bodo vse predstavitve, ki bodo posredovane uredništvu glasila najkasneje do roka za oddajo vsebin za zadnjo 
številko glasila, ki izide pred lokalnimi volitvami v letu 2018. 

Moravske Toplice, 16. 8. 2018 Odgovorna urednica:  
Janja Adanič Vratarič, l. r.
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Projekt »Vizija prostorskega razvoja Moravskih Toplic 
z vključevanjem javnosti« 
Na pobudo zainteresirane javnosti in prebivalcev Moravskih 
Toplic smo v sodelovanju z Oddelkom za krajinsko arhitektu-
ro Biotehniške fakultete in Fakulteto za arhitekturo Univerze 
v Ljubljani ter TIC Moravske Toplice in Občino Moravske To-
plice pripravili projekt »Vizija prostorskega razvoja Mora-
vskih Toplic z vključevanjem javnosti«. Projekt sofinancira 
Evropski socialni sklad preko javnega razpisa Javnega štipen-
dijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada 
Republike Slovenije in se izvaja za družbeno korist.
V okviru projekta je 17. in 18. julija potekalo delovno sre-
čanje projektnih partnerjev. Kot ena prvih aktivnosti je 17. 

julija potekala delavnica z zainteresirano javnostjo. De-
lavnico smo pripravili skupaj s študenti krajinske arhitekture, 
arhitekture, gradbeništva, hortikulture in delovne terapije 
ter pedagoškimi mentorji (Darja Matjašec, Nejc Florjanc in 
Primož Žitnik) z Univerze v Ljubljani. 
Naslednja delavnica s prebivalci in zainteresirano javnostjo 
bo potekala septembra letos, kjer bodo študenti predstavili 
vizijo prostorskega razvoja Moravskih Toplic z upoštevanjem 
pobud prebivalcev in zainteresirane javnosti. 

Občinska uprava

Začetek del v martjanskem 
»Ribnjeku«
Krajevna skupnost Martjanci je kot 
prijavitelj projekta za ureditev martjanskega »Ribnjeka« uspe-
la na razpisu LAS Goričko 2020. Po daljšem prijavitvenem 
postopku so se pred kratkim začela ureditvena dela. Poleg 
ureditvenih del bomo izvedli še vzdrževalna dela, pripravile 
se bodo potke in zasaditve nekaterih dreves. Pripravili bomo 
dve delavnici in otvoritev ter območje predali namenu rabe 
do konca meseca oktobra 2018.
Krajevna skupnost Martjanci

Projekti Občine Moravske Toplice od septembra 2017  
do septembra 2018
PROMETNA INFRASTRUKTURA
Cesta in pločnik Martjanci
Vrednost: 373.000 EUR
V Martjancih je bil rekonstruiran del kategorizirane lokalne ces-
te LC 265011 in zgrajen enostranski pločnik z javno razsvet-
ljavo. Dolžina trase meri 520 m. Poleg tega je bil obnovljen 
obrabni asfaltni sloj na cesti, ki vodi mimo igrišča, ter del do-
vozne poti in parkirišče v okviru ŠRC Martjanci. Saniran bo tudi 

obrabni asfaltni sloj na delu ceste od hišne številke 46 do hišne 
številke 38. V sklopu rekonstrukcije je bilo potrebno premestiti 
nekaj kanalizacijskih jaškov ter vodovod, Elektro Murska Sobota 
pa je ob trasi ceste in delno tudi v njej položil cevi za bodoče 
kabliranje električnega omrežja v tem delu naselja.

Del ceste Bogojina–Vučja Gomila z mostom
Vrednost: 165.000 EUR
V začetku septembra bo zgrajen most čez Bogojinski potok 
na cesti Bogojina–Vučja Gomila, kjer do sedaj mostu ni bilo 
in se je vozilo preko potoka. Novi most je projektiran na 
osnovi velikosti in karakteristike povodja in ob upoštevanju 
padavin, povzetih iz hidrološke postaje Slovenije. Upoštevan 
je hidrološki izračun za pričakovane visoke vode s povratno 
dobo 50 in 100 let. Mostna konstrukcija je zasnovana kot ška-
tlasti betonski most osnega razpona 5.60 m in višine 3.80 m. 
Pod mostom se izvede zavarovanje dna in brežin potoka z 
lomljencem v betonu v dolžini 5 m dolvodno in 3 m gorvod-
no. Pred in za mostom se prilagodi del obstoječe gramozne 
ceste. V sklopu gradnje je bilo potrebno premestiti del trase 
vodovoda in del optičnega omrežja. 
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KMETIJSTVO
Agromelioracija Prosenjakovci
Vrednost: 310.000 EUR
V Prosenjakovcih je v polnem teku izgradnja novih poti, re-
konstrukcija obstoječih in razgradnja starih poti ter izgradnja 
in obnova jarkov za odvodnjavanje, ki bodo vsi skupaj izbolj-
šali kvaliteto in dostopnost kmetijskih zemljišč, ki so bila za-
jeta v izvedeni komasacijski postopek. Projekt je sofinanciran 
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in bo 
zaključen do 30. 10. 2018.

TURIZEM 
Projekt Green Exercise, 
Vrednost: 157.660 EUR

V okviru projekta, ki je sofinanciran iz programa Čezmejnega 
sodelovanja Slovenija Madžarska Interreg V-A v program-
skem obdobju 2014–2020, sta bila zgrajena zelena parka 
v Prosenjakovcih in Martjancih. Nove naprave za zunanjo 
vadbo in urejeni javno prosto dostopni površini bosta pri-
pomogli k promociji aktivnega načina preživljanja prostega 
časa, zdravega življenja in gibanja ter k razvoju turizma. Na 
obeh lokacijah je že zaznan občuten dvig števila obisko-
valcev (predvsem kolesarjev in pohodnikov). Posledično se 
podaljšuje čas bivanja obiskovalcev v regiji, kar pozitivno 
vpliva tudi na kakovost življenja lokalnega prebivalstva.

ŠPORTNA  
INFRASTRUKTURA
Telovadnica ŠRC Martjanci
Vrednost: 85.000 EUR
Občina Moravske Toplice je ob sodelovanju KS Martjanci 
in s pomočjo sredstev Fundacije za šport konec lanskega 
leta uredila novo telovadnico ŠRC Martjanci. Investicija je 
zajemala ureditev športne podlage, spuščenega stropa, 
stavbnega pohištva, ogrevalnega sistema, predprostora in 
izvedbo ostalih manjših gradbeno obrtniški del. S tem se je 
pridobilo dodatnih 350 m2 notranjih športnih površin, na 
katerih je možno izvajati številne športne panoge: mali no-
gomet, odbojka, mini košarka, badminton, namizni tenis, 
fitnes itd. Nova telovadnica omogoča kvalitetno zadovoljitev 
potreb okoliških društev, enote vrtca Martjanci, krajanov in 
starejših občanov ter dvig popularnosti športno rekreativnih 
dejavnosti v Občini Moravske Toplice.

SOCIALNO VARSTVO:
Zaradi težkih družbeno ekonomskih razmer Občina Mora-
vske Toplice glede na finančne zmožnosti tudi v letu 2018 
nadaljuje s programi, s katerimi zagotavlja različne social-
ne transferje in olajšave (subvencija za novorojence v višini 
1.000 EUR, občinske štipendije, plačilo zavarovanj za brezpo-
selne, podpora izvajanju javnih del, skrb za starejše občane, 
subvencije za gradnjo malih čistilnih naprav do 50 PE itd.) 
ter s tem prispeva k zmanjševanju socialnih stisk občanov.

Goran Pintarič in mag. Milan Šadl  
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Naš ponos: zlati maturanti 
Tudi letos se v naši občini lahko pohvalimo z zlatimi 
maturanti, ki so nam med drugim zaupali svoje načrte 
za prihodnost.

Blaž Klement iz Martjancev
Blaž je obiskoval splošno gimnazijo v Murski Soboti in 
je na splošni maturi dosegel 30 točk.
Kako ste se pripravljali na maturo?
Blaž: Priprave na maturo so potekale skozi celotno gimna-
zijsko izobraževanje, najbolj intenzivno pa v četrtem letniku, 
ko je bilo potrebno vso znanje, pridobljeno tekom šolanja, 
sistematično utrditi in uzavestiti. Pri tem sem si pomagal 
predvsem z zapiski iz prejšnjih let, izpostavil pa bi tudi zag-
nanost profesorjev, ki so nam rade volje prinašali vaje in stare 
maturitetne pole ter z nami v šoli prebili tudi marsikatero 
sobotno dopoldne na dodatnih pripravah, odgovarjajoč na 
naša vprašanja, kar spoštujem in cenim.

Vam je kakšen predmet predstavljal poseben izziv? 
Blaž: Kot izbirna predmeta na maturi sem izbral zgodovino 
in kemijo; slednja mi je predstavljala tudi največji izziv, saj 
pri njej ne zadostuje zgolj obsežno poznavanje teorije, tem-
več jo je potrebno aplicirati tudi na eksperimentalno raven 
in računske naloge. Za priprave na kemijo in učenje tega 
predmeta sem namenil tudi največ časa, vendar verjamem, 
da je dober rezultat moč doseči samo z delom, iskrenim 
zanimanjem in dobršno mero entuziazma.

Kakšen je občutek, ko izveš, da si zlati maturant?
Blaž: Rezultati mature so bili objavljeni na spletu ob 7. uri 
zjutraj, zmožnost dojemanja informacij pa uri primerna, zato 
sem moral kar nekajkrat preleteti ocene, da sem doumel 
pomen številk. Prijetno je vedeti, da se je vložen trud izplačal.

Kaj boste šli študirat in zakaj?
Blaž: Vpisal sem se na Medicinsko fakulteto v Mariboru, saj 
me zanima naravoslovje, obenem pa me veseli tudi delo z 
ljudmi; navdušuje me altruistična narava tega poklica.

Tamara Prelič iz Bogojine 
Tamara je obiskovala Srednjo zdravstveno šolo Murska 
Sobota, program zdravstvena nega. Na poklicni maturi 
je dosegla 22 točk.

Kako ste se pripravljali na maturo?
Tamara: Najprej sem zbrala vse zvezke in učbenike, jih na 
hitro prebrala in si naredila izpiske. Odgovarjala sem tudi 
na vprašanja, ki smo jih dobili, in reševala maturitetne pole. 

Je bil kakšen predmet, ki vam je predstavljal poseben 
izziv? 
Tamara: Malo večji izziv mi je predstavljala prav zdravstve-
na nega, saj je snovi, ki smo se je morali naučiti, bilo zares 
ogromno in me je skrbelo, da me bo čas povozil.

Kakšen je občutek, ko izveš, da si zlati maturant?
Tamara: Občutek, ko sem zaslišala svoje ime, je bil nerealen, 
v nekakšnem transu sem vstala in šla do ravnateljice, nato 
pa sem se počasi začela zavedati, da se to res dogaja in da 
je ves moj trud poplačan. 

Kaj delate v prostem času? Imate kakšen poseben hobi?
Tamara: V prostem času sem rada aktivna. Rada kolesarim, 
sprehajam psa, grem v hribe ali pa kaj postorim na vrtu in v 
vinogradu. V počitnicah si po navadi najdem počitniško delo, 
za oddih pa rada zahajam v hribe. Imam različne hobije, že od 
prvega razreda igram harmoniko, z njo spremljam folklorni 
skupini v Bogojini in Kobilju, rada berem knjige in fotografiram. 

Kaj boste šli študirat in zakaj?
Tamara: Študirat bom šla fizioterapijo. Že od otroštva sem 
vedela, da bi rada delala v zdravstvu in skozi leta na srednji 
zdravstveni šoli mi je poklic fizioterapevta prirasel k srcu. To, 
da človeku pomagaš, da po poškodbi ali bolezni zopet shodi, 
da zopet lahko objame svojo družino in se vrne k staremu 
življenju, se mi zdi nekaj najlepšega.

Tamara Prelič bo študirala fizioterapijo. Blaž Klement iz Martjancev bo študiral medicino.
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Uroš Podlesek iz Kančevcev 
Uroš je obiskoval Srednjo poklicno in tehniško šolo v 
Murski Soboti, program strojni tehnik. Na poklicni ma-
turi je dosegel 22 točk.

Kako ste se pripravljali na maturo?
Uroš: V štirih letih se je nabralo veliko snovi, kar se je v nekaj 
dneh skoraj nemogoče naučiti. Snov lahko le prelistaš in 
ponoviš ter upaš na najboljši rezultat. Nekaj priprav pa je 
bilo tudi v šoli pri samem pouku.

Je bil kakšen predmet, ki vam je predstavljal poseben 
izziv?
Uroš: Da, strokovni predmet (Strojništvo) je sestavljen iz 
več različnih predmetov (Energetika, Mehanika, Načrtova-
nje konstrukcij …), to pa dodatno poveča količino snovi in 
obsežnost predmeta. Maturitetna pola iz strojništva pa se 
deli na dva dela: teoretični del in računski del.

Kakšen je občutek, ko izveš, da si zlati maturant?
Uroš: V bistvu sem bil kar presenečen, ker nisem imel ob-
čutka, da bi lahko dosegel tak rezultat.

Kaj delate v prostem času? Imate kakšen poseben hobi?
Uroš: Rad se sproščam v naravi, kolesarim po goričkem pre-
delu naše občine, ukvarjam se pa tudi z gojenjem čilija in 
fotografiranjem.

Kaj boste šli študirat in zakaj?
Uroš: Vpisal sem se na visokošolski študij strojništva na Uni-
verzo v Mariboru, saj menim, da imam v tej smeri že največ 
podlage.

Denis Puhan iz Bogojine
Denis je obiskoval Srednjo poklicno in tehniško šolo v 
Murski Soboti, program strojni tehnik. Na poklicni ma-
turi je dosegel 22 točk.

Kako ste se pripravljali na maturo?
Denis: Učil sem se iz lastnih zapiskov, delal vaje in reševal 
maturitetne pole.

Je bil kakšen predmet, ki vam je predstavljal poseben 
izziv?
Denis: Poseben izziv mi je predstavljala slovenščina, saj so 
se mi pri tem predmetu vedno pojavljale težave.

Kakšen je občutek, ko izveš, da si zlati maturant?
Denis: Občutek je precej dober, saj sem se za svoj uspeh 
precej trudil. Hotel sem doseči dober rezultat, saj je bil po-
treben za sprejem na fakulteto, za katero sem se odločil. 
Kaj delate v prostem času, v počitnicah? Imate kakšen 
poseben hobi?
Denis: V prostem času si pogosto najdem kaj za popraviti, 
saj so me že od malih nog zanimali stroji. V počitnicah sem 
prvi mesec prost, tako da lahko kaj postorim okoli hiše, po-
tem pa grem na morje, po morju pa si po navadi poiščem 
počitniško delo. 

Kaj boste šli študirat in zakaj?
Denis: Odločil sem se za študij v Mariboru na Fakulteti za 
strojništvo, univerzitetni program. Za ta študij sem se odločil, 
ker me strojništvo zanima, najbolj pa me zanima avtomo-
bilska industrija.

Janja Adanič Vratarič

Zaradi tajnosti podatkov je oteženo ugotavljanje, kdo so zlati maturanti naše občine, zato vse občane pozivamo, da če 
poznate kakšnega zlatega maturanta, za katerega nismo izvedeli, javite informacijo na občino. Hvala.
Uredništvo

Uroš Podlesek bo šolanje nadaljeval na Fakulteti za strojništvo na 
Univerzi v Mariboru. Denis Puhan bo študiral na Fakulteti za strojništvo v Mariboru. 
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In memoriam  
Štefan Bogdan  
(1959–2018)

»Živite tako, da se boste lahko ozrli nazaj. Svojih 
spominov ne obračajte z jezo, ampak z veseljem. Da 
vam ne bo žal ... Živite pametno. Predvsem pa: lepo. 
Bogato, pa ne v materialnem smislu, ampak duhovno. 
Kakor divjad za seboj pušča sled, pustite tudi vi svojo. 
Da vas bodo našli, če vas bodo iskali. Da vas bo našel 
tisti, ki vas bo iskal. Da vaše poti ne bi pozabili. Pustite 
svoje sledove v svetu. Misli, ki bodo kazale na vas. 
Spomine, kakršnekoli, le da bodo markantni … to 
pomeni, da ste dobro živeli. Da ste živeli pravilno. Živite 
tako premišljeno, pametno in lepo, da bo tudi bolečino 
minljivosti prekrila toplota prijetnih spominov. Tako 
živite!«

Štefan Bogdan je živel prav tako, kot je to zapisal János 
Hankiss, torej kot se izplača živeti. Kot aktiven človek, 
ljubeči oče in član skupnosti, ki je za sabo pustil mnogo 
sledov.

V petek, 13. julija 2018 nas je presunila novica, da se je 
spoštovani član našega Sveta za vedno poslovil od nas. V 
imenu Pomurske madžarske samoupravne narodne skup-
nosti in Madžarske narodne samoupravne skupnosti obči-
ne Moravske Toplice ter Zavoda za regionalni razvoj ma-
džarske narodnosti Lendava se poslavljamo od osebe, ki 
je že v mladih letih prisluhnil klicu prekmurske madžarske 
skupnosti. Bil je plesalec prve generacije folklorne skupi-
ne Kulturnega društva József Attila v Motvarjevcih in tudi 
pozneje ostal njen aktivni član. Na številnih področjih se 
je pokazal njegov lokalpatriotizem in odločenost delovati: 
kot predsednik je vodil Krajevno skupnost Motvarjevci, 
pozneje je svojo aktivnost razširil tudi na Občino Moravske 
Toplice, kjer je v več mandatih deloval kot član madžarske 
samoupravne skupnosti. V zadnjih letih pa je bil eden po-
membnih članov Sveta Pomurske madžarske samouprav-
ne skupnosti in predsednik Komisije za kmetijstvo. Svojo 
strokovnost in zavezanost prekmurski madžarski skupnosti 
je dokazal tudi kot član Sveta Zavoda za regionalni razvoj 
madžarske narodnosti Lendava. Spoznali smo ga kot iz-
jemno iznajdljivo osebo, privrženo madžarski skupnosti, 
bil je vedno dobre volje, premišljen, marljiv in strokovno 
podkovan. Na sejah Sveta je za besedo prosil le, če je imel 
tehtno pripombo k določenemu vprašanju. Kot kmetijski 
inženir z bogatimi življenjski izkušnjami je vedno bil prip-
ravljen svetovati, njegovim koristnim napotkom gre zah-
vala za ugodno oblikovanje madžarskega in slovenskega 
programa gospodarskega razvoja v Prekmurju. Štefan je bil 

poln načrtov, ne le družinskih, ampak tudi v tej skupnosti. 
Še pred nekaj tedni je navdušeno govoril o teh in takrat 
še nihče ni slutil, da ga bo usoda tako nenadoma vzela. 
Njegovo zemeljsko življenje se je končalo, vendar nam je 
pustil trajne vrednote, zato bo za vekomaj ostal med nami. 
Ustvariti vrednote pomeni, da tudi ob odhodu s tega sveta 
za nami ostane nekaj, česar niti trenutek minljivosti ne 
more izbrisati. Ker obstajajo dejanja, ki jih tudi minljivost 
človeškega življenja ne more izbrisati, ker bodo dalje živela 
v drugi osebi ali v skupnosti. Štefan je svoji družini in tudi 
naši skupnosti zapustil bogato dediščino, naša naloga in 
obveznost pa je dostojno nadaljevati njegovo delo. Šte-
fan Bogdan je veliko dal prekmurski madžarski skupnosti, 
zato se zahvaljujemo Vsemogočemu, da nas je v svojem 
zemeljskem življenju bogatil in krepil. 

Od našega spoštovanega člana in prijatelja se poslavljamo 
z besedami Thomasa Carlylea:
»Dober, plemenit človek, ki je z nami živel,
nam ne more biti odvzet, 
kajti v našem srcu je zapustil svetlo sled
svoje dobrote in plemenitosti.«

Zbogom, počivajte v miru, naj Vam bo lahka domača zem-
lja!

Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost
Madžarska narodna samoupravna skupnost občine 
Moravske Toplice

»Úgy élj, hogy visszanézhess. Ne haraggal, hanem 
örömmel forgathasd át emlékeidet, visszafelé. Nehogy 
sajnálkoznod kelljen... Okosan élj. De főleg: szépen. 
Gazdagon, nem a szó anyagi értelmében, hanem 
szellemiekben. Ahogy a vonuló vadak hagynak nyomot 
maguk után, úgy hagyj te is. Hogy rád találjanak, ha 
keresnek. Hogy rád találhasson, aki keres. Hogy ne 
felejtsék el a vonulásodat. Jeleket hagyj a világban, 
téged jelzőket. Gondolatokat, amelyek rád mutatnak. 
Emlékeket, bármilyen, csak markáns legyen... akkor jól 
éltél. Akkor éltél helyesen. Úgy élj, olyan megfontoltan, 
okosan és szépen, hogy még az elmúlás fájdalmát is 
eltakarja a jóleső emlékek felizzó melege. Úgy élj!«

Bogdan Štefan így élt, ahogy Hankiss János szerint érde-
mes élni. Nyomokat hagyott maga után cselekvő ember-
ként, szerető családapaként, közösségi emberként. Pén-
teken, 2018. július 13-án megdöbbenve fogadtuk a hírt, 
hogy tisztelt tanácstagunk búcsú nélkül, hirtelen örökre 
elköszönt tőlünk. A moráci és a muravidéki magyar önkor-
mányzat, valamint a Lendvai Magyar Regionális Fejlesztési 
Intézet nevében olyan személytől veszünk búcsút, aki már 
fiatalon meghallotta a muravidéki magyar közösség hívó 
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szavát. A szentlászlói József Attila Művelődési Egyesület 
első generációjának volt a táncosa, a későbbiekben az 
egyesület aktív tagja maradt. Lokálpatriotizmusa, tenni 
akarása a közösségért számos téren megmutatkozott: el-
nökként vezette a Szentlászlói Helyi Közösséget, később 
tevékenysége kiterjedt a moráci községre, ahol több 
mandátumban vállalt szerepet a magyar önkormányzat 
munkájában. Az utóbbi években pedig már a muravidéki 
magyar önkormányzat tanácsának is oszlopos tagja, Me-
zőgazdasági Bizottságának elnöke volt. Szakmai tudását 
és a muravidéki magyar közösség iránti elhivatottságát 
a Lendvai Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési In-
tézet Tanácsában is megmutatta. Rendkívül talpraesett, 
magyarságszerető, jókedvű, megfontolt, szorgalmas és 
szakmailag felkészült emberként ismertük meg Őt. A ta-
nács ülésein általában csak akkor kért szót, ha érdemben 
hozzá tudott szólni egy-egy témához. Agrármérnöki vég-
zettségének és gazdag élettapasztalatának köszönhetően 
fontos és hasznos tanácsokat kaphattunk tőle az elmúlt 
években, s ezeknek köszönhetően is alakult jól a magyar 
és a szlovén gazdaságfejlesztési program itt a Muravidé-
ken. Štefannak tervei voltak, nemcsak családjában, hanem 
ebben a közösségben is, legutoljára ezekről még alig né-
hány hete mesélt, s akkor senki sem gondolt arra, hogy a 
sors ilyen hirtelen kiragadja közülünk. Élete ezen a földön 
ugyan véget ért, de mivel maradandó értékeket hagyott 
ránk, így örökké köztünk marad.

Mert értéket teremteni azt jelenti, hogy ebből a világból 
való távozásunk ellenére olyat tudunk felmutatni, amely 
az elmúlás pillanatával nem veszik el velünk. Mert vannak 
tettek, cselekedetek, amelyeket nemhogy a múló emberi 
lét nem tud kitörölni, hanem egy másik személyben vagy 
egy közösségben élnek tovább. István olyan ember volt, 
aki ilyen szempontból gazdag örökséget hagyott ránk, 
úgy a családjára, mint a mi közösségünkre, s a mi felada-
tunk és egyben kötelességünk is, hogy a munkásságát 
méltóképpen folytassuk. Bogdan Štefan nélkül a mura-
vidéki magyarság szegényebb lett volna, ezért meg kell 
köszönnünk a Teremtőnek, hogy a múló földi életben e 
közösséget gazdagította és erősítette.

Búcsúzóul idézzük Arany János szavait:
Midőn a roncsolt anyagon
Diadalmas lelked megállt;
S megnézve bátran a halált,
Hittel, reménnyel gazdagon
Indult nem földi útakon,
Egy volt közös, szent vigaszunk
A LÉLEK ÉL: találkozunk!

Isten Vele, nyugodjon békében, legyen könnyű a hazai 
föld!

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség
Moravske Toplice Községi Magyar Nemzeti 
Önigazgatási Közösség

Septembra Še zadnjič Očistimo Slovenijo

Društvo Ekologi brez meja 15. septembra organizira 
že tretjo izvedbo okoljevarstvene akcije Očistimo 
Slovenijo, ki bo tokrat potekala pod geslom ŠE ZAD-
NJIČ! 
Akcija se bo odvijala v okviru največjega okoljskega 
projekta v zgodovini človeštva, World Cleanup Day 
2018, ki bo na isti dan potekal v 150 državah! 
Ekologi brez meja so prebivalce Slovenije v skupni čistilni 
akciji Očistimo Slovenijo združili že leta 2010 in 2012, o 
uspešnosti akcije pa priča rekordna udeležba, ki je preko-
sila vse ostale sodelujoče države. Letos bo akcija potekala 
pod geslom Še zadnjič, saj je potrebno vse moči usmeriti 

v preprečevanje nastajanja odpadkov in posledično tudi 
smetenja. 
Zato namen letošnje akcije ni le čiščenje, večji poudarek 
bo namenjen dvigu ozaveščenosti. Veliko občin in društev 
je čistilne akcije letošnjo pomlad že imelo. A to ni razlog, 
da se 15. septembra prostovoljci ne bi ponovno zbrali in 
naredili nekaj dobrega za okolje. 
Namesto čiščenja se seveda lahko lotijo tudi urejanja oko-
lice ter ozaveščanja o ekoloških problemih. 
Tudi Občina Moravske Toplice se je pridružila akciji. O ak-
tivnostih boste obveščeni preko sredstev javnega obve-
ščanja. 

Iz občine
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Kmetijski nasveti

Trgatev grozdja letnika 2018 
Kljub zelo hladnemu marcu je v aprilu in maju narava 
poskrbela za rekordno hiter začetek vegetacije, tako 
da je vinska trta odcvetela že konec maja do začetka 
junija in že tedaj se je nakazovalo, da bo pričetek 
letošnje trgatve konec avgusta. Zaradi deževnega 
maja in junija je v marsikaterem vinogradu vzela svoj 
davek peronospora. 
V nadaljevanju si poglejmo nekaj bistvenih napotkov pred 
trgatvijo:

- Ob trgatvi mora imeti grozdje vsaj 65 Öe stopinj sladkorja, 
kar smo letos brez težav dosegli. V vinu moramo dobiti vsaj 
8,1 vol % alkohola iz sladkorja iz grozdja. Bolje je opraviti 
ločene trgatve posameznih sort v različnih terminih in po 
vrenju izvesti mešanje vin, kot pa da trgamo in predela-
mo vse skupaj. Eden od najbolj pomembnih ukrepov v 
letošnjem letu pred trgatvijo je pregled vinogradov glede 
na zdravstveno stanje, predvsem glede peronospore, oi-
dija ter drugih poškodb, kapi, odmiranja trt. Svetujemo že 
predhodno odstranjevanje neprimernega grozdja ali dele 
grozdov.

- Dnevni čas trgatve izbiramo glede na temperaturo zraka in 
sorto ter tehnološko opremljenost kleti, glede na možnost 
hlajenja mošta ali drozge. Aromatične sorte in grozdje, 
namenjeno za pridelavo buteljčnih vin, trgamo v jutranjem 
času ali času dneva, ko temperatura ne presega 16 stopinj 
Celzija.

- Letos so nižje kisline in višje ph vrednosti že v grozdju 
skoraj pri vseh sortah, razen pri renskem rizlingu, šiponu 
ter sauvignonu, zato je še bolj pomembna čistoča kleti in 
vse posode ter opreme, ki pride v stik z grozdjem, drozgo 
ali moštom. Zaradi ugodne kemične sestave mošta imajo 
škodljive kvasovke in bakterije več možnosti za svoj razvoj.

- Žveplanje grozdja, drozge ali mošta je odvisno od zdra-
vstvenega stanja grozdja (prisotne gnilobe), skupnih kislin, 
ph vrednosti, temperature ter opremljenosti kleti. Kalijev 
metabisulfit (vinobran) letos odsvetujemo pri sortah z nižjo 
kislino od 8 g/l. Žveplamo samo enkrat (grozdje ali droz-
go ali mošt). Če žveplamo grozdje v kadeh, je važno, da 
ugotovimo količino grozdja ali drozge, saj drugače lahko 

pride do neenakomernega žveplanja  mošta, posebej še, če 
mošt natočimo iz grozdja – drozge ene kadi v več vrelnih 
posod. Najbolj primerna oblika je 5–6% žveplasta kislina, ki 
jo dodamo v mošt izpod preše v količini 50–120 ml na 100 
litrov. Pri močno poškodovanem grozdju od peronospore 
ali pri gnilobi odsvetujemo pecljanje in drozganje, temveč 
stiskamo celo grozdje z nizkimi tlaki. Razsluzenje (ločevanje 
od usedline) naj poteka 18–48 ur po prešanju, vendar pred 
začetkom alkoholnega vrenja. Takrat mošta ali posode več 
ne žveplamo. Svetujemo dodatek selekcioniranih kvasnic 
in tudi hrane, predvsem tam, kjer smo škropljenja izvajali 
še meseca avgusta. 

Na našem območju je tudi dosti brajd z večino rdečega 
grozdja. Ugotavljamo, da se tako imenovana maceracija 
(izluževanje barve iz jagodne kožice) izvaja površno. Svetu-
jemo, da jo izvedemo v čistih kadeh, tako da najprej odstra-
nimo poškodovane ali še zelene jagode, grozdje obvezno 
razpecljamo in zdrozgamo ter zažveplamo s 15–20 g kali-
jevega metabisulfita na 100 kg drozge. Maceracija v kadeh 
poteka 3–4 dni, ob mešanju-potapljanju »klobuka« v ena-
komernih presledkih vsaj petkrat na dan. Zatem sledi stiska-
nje, dodatek kvasnic in alkoholno vrenje. Vrelne posode ne 
žveplamo, razkužujemo. Ta postopek predelave svetujemo v 
primerih, kjer imamo slabe izkušnje s prisotnostjo etilacetata 
(vonj po lepilu –acetonu).

In kmalu na zdravje z dobrim goričkim vinom letnika 2018!
Ernest Novak, univ. dipl. inž. agr.
KGZ M. Sobota

Laški rizling 2018.

Na kmetiji Vitez vseslovenski Syngentin dan polja
Slovenska družba Syngente, vodilnega mednarodnega 
koncerna na področju varstva rastlin in v semenskem 
programu - Syngenta Agro, d. o. o., je pred žetvijo na 
kmetiji Vitez v Tešanovcih pripravila svojo centralno 
prireditev v času vegetacije – srečanje članov njihovega 
OptiTech (OT) kluba. 
Po letu 2010 so bili Vitezovi, ki kot družinska kmetija obde-
lujejo blizu 80 hektarjev polj in imajo dopolnilno dejavnost 

pridelave različnih olj, največ bučnega, nudijo pa tudi strojne 
storitve, že drugič gostitelji tega centralnega slovenskega 
srečanja, kar je zanje veliko priznanje. 
V žitih je gospodar Franc Vitez, ki ga bo kmalu kot mladi prev-
zemnik nasledil sin Denis, posebej za ta dogodek od spomladi 
do samega srečanja opravil kar sedem različnih kombinacij 
tretiranja s herbicidi in pet v oljni ogrščici, v žitih pa še štiri 
kombinacije fungicidov. V pšenici in ječmenu je bil poseben 
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Z naših kmetij

poudarek namenjen njihovemu novemu pripravku na tem 
področju – Elatus Era. Slednji je močan, dosleden in popoln 
fungicid za nadstandardno varstvo žit pred boleznimi. 
Čeprav organizatorjem in gostitelju vreme ni bilo naklonje-
no, si je poskuse na štirih najpomembnejših poljščinah (21 
hibridov koruze, po šest pšenice in oljne ogrščice ter štiri 
ječmena) na šestih poskusnih točkah ogledalo blizu 300 
obiskovalcev iz vse države. Sedma točka je bila namenjena 
praktičnemu prikazu kakovostne aplikacije fitofarmacevtskih 
sredstev (FFS) ter pomembnosti varne uporabe le-teh. V oljni 
ogrščici, koruzi in pšenici so bili predstavljeni tudi trije posku-
si z različnimi odmerki gnojenja, opravljeni v sodelovanju s 
podjetjem Petrokemija iz Kutine. Da je bil dan še zanimivejši, 
je podjetje Interexport na ogled postavilo nekaj najnovejših 
modelov kmetijske mehanizacije.

Geza Grabar

znikov. Izrazil pa je zadovoljstvo, da je tudi njihov namakalni 
sistem – ta črpa vodo iz bližnje Ivanske gramoznice, v vse 
večji uporabi. Trenutno namreč več kot 20 kmetovalec na-
maka že tretjino vseh za namakanje razpoložljivih površin. 
Največ jih uporablja bobnaste namakalnike ali rolomate (za 
koruzo in druge poljščine), nekaj se jih poslužuje oroševa-
nja, najmanj pa je kapljičnega sistema namakanja, ki je za 
pridelavo zelenjave najbolj priporočljiv.  
Pojasnil je še, da sam veliko kemičnih ukrepov na posame-
znih vrstah zelenjave opravi mimo ustaljene strokovne pra-
kse, tedaj, ko pojavnost posameznih bolezni zazna ali sklepa, 
da bi se lahko pojavila. Saj veste tisto: Zdrava kmečka pamet 
je pogostokrat največ vredna. 

Geza Grabar

Vitezovi so dolgoletni zvesti Syngentin poskusnik, in sicer od leta 1986. 
Od leve: sin Jan, mama Amalija, gospodar Franc, žena Darja, sin Denis 
s snaho Sonjo.

Kot zagotavljajo partnerji v projektu, bo lokacija vrtnarske postaje ostala 
na tem območju, sicer po kakovosti zemlje (VI. razred) na najslabših 
tleh, a z namenom, da bi lahko vsem dokazali, kaj oz. kolikšne pridelke je 
mogoče doseči z namakanjem.

Na Ivancih ena od štirih vrtnarskih postaj v Sloveniji 
Da bi na čim bolj raznolikem pedološkem in geoklimat-
skem območju v državi ugotavljali, kako z različnimi 
tehnikami in zdravstvenim varstvom v pridelavi priti do 
najboljših sort ali hibridov posameznih vrst zelenjave, 
je zadnja tri leta takšen center tudi na lokaciji Ivanci v 
naši občini. To je za naše kmetijstvo in občino veliko 
priznanje. 
Kot je pojasnil direktor murskosoboškega zavoda Kmetij-
sko-gozdarske zbornice (KGZ) Slovenije Franc Režonja, se 
za to lokacijo niso odločili naključno, pač pa zaradi izrazito 
prodnate strukture tal in namakalnega sistema, ki je bil na 
tem območju na 83 hektarjih zgrajen že leta 1999. Kot je 
še dodal, ni izziv doseči količinski in kakovostni pridelek na 
najboljših, pač pa za rastlinsko pridelavo na najmanj ugodni 
strukturi tal. Torej tam, kjer je potrebno namakati in uporabiti 
tudi veliko aplikativnega znanja. 

Trije partnerji in praktični izvajalec Janez Zadravec
KGZ Murska Sobota kot podizvajalec, Kmetijski inštitut Slove-
nije (KIS) kot izvajalec ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano kot naročnik so ivansko vrtnarsko postajo 
vzpostavili leta 2016. Kot rečeno, tudi na njej izvajajo makro 
poskuse različnih vrst zelenjadnic. Na omenjeni postaji imajo 
letos v preizkušanju 14 kultivarjev bučk, 10 kultivarjev niz-
kega fižola za stročje, 11 kultivarjev cvetače in 20 kultivarjev 
poznega zelja. 

Vse več jih namaka
Ob robu ogleda poskusov vrtnarskega centra na Ivancih je 
Janez Zadravec izpostavil njihovo največjo težavo – pomanj-
kanje organiziranega oz. enotnega odkupa večjim končnim 
prodajalcem (in ne prekupčevalcem ali grosističnim trgov-
cem). Slednji izkoriščajo njihovo neorganiziranost, zato se 
tam s tržnim zelenjadarstvom ukvarja le (še) nekaj posame-
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Motvarjevci – kraj z bogato 
preteklostjo in aktivno 
sedanjostjo
O vasi, kjer že vrsto let živijo v sožitju pripadniki ma-
džarske in slovenske narodnosti, smo se pogovarjali s 
predsednico krajevne skupnosti Lidijo Dora.
O preteklosti kraja nam je predsednica KS povedala, da se 
po zgodovinskih virih »Motvarjevci – Szentlászló (prevedeno 
Sveti Ladislav) prvič omenjajo leta 1270 kot Villa Sancti La-
dislai. O tem pričajo dokumentirani zapisi, vendar je naselje 
po vsej verjetnosti obstajalo že dosti prej. Izvor imena vasi se 
lahko navezuje na vire iz leta 1292, ki omenjajo Femesfalu oz. 
Feniesföldi, zalsko stražno vas, ki jo je kralj Ladislav IV. podaril 
stražarjem. Zgodovinarji njene prvotne točne lege do danes 
niso mogli določiti, vendar pa je znano, da so stražarji na 
podarjenem zemljišču postavili cerkev ter jo iz hvaležnosti 
posvetili v čast kralju Ladislavu in tako vas pozneje poimeno-
vali po njem. Prebivalci tega naselja so dobili od madžarskih 
vladarjev posebne pravice in dolžnosti. Postali so nemešnjaki 
(mali plemiči), ki so bili v določenih obdobjih oproščeni vseh 
dajatev in bi si naj svobodno izbirali veroizpoved. Njihova 
obveznost je bila vojaška služba. V 14. stoletju je naselje priš-
lo v roke družini Otmár, zatem pa je leta 1391 tedanji ma-
džarski kralj podaril naselje Széchijem. Od tod tudi pozneje 
ime Szécsiszentlászló. Leta 1501 se tu prvič omenja katoliška 
župnijska cerkev s samostanom, zgrajena okrog leta 1338, ki 
je bila za časa obleganja Turkov popolnoma uničena. V času 
reformacije so naši predniki, sledeč fevdalcem Battyhányi-
jem, okoli leta 1550 prevzeli kalvinsko veroizpoved, ki se je 
v Motvarjevcih ohranila vse do danes. Po I. svetovni vojni 
je bilo naselje priključeno Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slo-
vencev. Takrat je dobilo tudi slovensko ime – Motvarjevci«. 

Pohvalijo se lahko s številnimi kulturno-zgodovinskimi zna-
menitostmi, ki segajo že v antiko, saj so v Motvarjevcih na-
leteli tudi na antične tumuluse oz. gomile. O kalvinizmu kot 
verski smeri reformirane krščanske cerkve nam predsednica 
KS pove, da je od leta 1935 v Motvarjevcih registrirana edina 
Reformirana cerkvena občina na slovenskem. Leta 2017 je 
bil pred cerkvijo postavljen doprsni bronasti kip švicarskega 
reformatorja Jeana Calvina. V drugi polovici 19. stoletja je bila 
zgrajena kalvinska osnovna šola, do zaprtja katere je prišlo 
leta 1981. Zgradba je sedaj urejena kot kulturno-vaški dom, 
v objektu pa se še nahaja vaška knjižnica. Pod kulturno-spo-
meniškim varstvom je še danes stoječa t. i. Voglerjeva vila. 
Med zanimivosti spada tudi Voglerjeva koča, spomenik NOB, 
ki je nekdaj veleposestnikom Vogler služila v gozdarsko-lo-
vske namene. Leta 1945 je bila v njej organizirana 1. prek-
murska partizanska četa. Predsednica KS kot pomembno 
kulturno zapuščino navede še knjigo Hrepenenje iz strelskih 
jarkov, v kateri so zbrana pisma zakoncev Zsigmonda Jan-
ka in Matilde Kovács iz Motvarjevcev, napisana v času prve 
svetovne vojne.
V vasi so aktivna tri društva. Prostovoljno gasilsko društvo 
Motvarjevci je lansko leto beležilo 125 let delovanja. Začetki 
delovanja Kulturnega društva József Attila Motvarjevci sega-
jo v leto 1980. Eden prvih ustanoviteljev je bil žal že pokojni 
Geza Dora st., častni občan Občine Moravske Toplice in do-
bitnik Posthumne nagrade za življenjsko delo na področju 
kulture. Folklorna skupina društva je leta 2014 prejela Nivo-
jsko nagrado na področju kulture madžarske manjšine. V 
vasi aktivno deluje tudi športno društvo, ki letno organizira 
turnir v malem nogometu ter več turnirjev odbojke na mivki. 
Predsednico KS povprašamo, kateri večji projekti so bili rea-
lizirani v zadnjih letih v Motvarjevcih in izvemo, da mednje 
spada »prenova kulturno-vaškega doma (obnova fasade, 
zamenjava oken, obnova sanitarij, preureditev večnamenske 
dvorane in sejne sobe), adaptacija mrliške vežice, ureditev 
vhoda med cerkvijo in kulturnim domom. Po ureditvi lastni-
štva zemljišča, kjer se nahaja športno igrišče, je do konca 
leta 2018 predvidena še izgradnja nove slačilnice oz. večna-
menskega športnega objekta. Letos marca je bil pod okri-
ljem MNSS občine M. Toplice in PMNSS odprt glavni objekt 
čebelarskega poučnega centra Alvarium, nekoč domačija 
družine Vass. Projekt je bil financiran iz razpisa Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. in madžarske vlade. Tudi reformirana cer-
kvena skupnost je uspela prenoviti notranjost in zunanjost 
cerkve v Motvarjevcih«. Predsednica KS še pove, da so ob 
omenjenih večjih bile izvedene številne manjše aktivnosti 
za zagotovitev kvalitetnejšega življenja krajanov.  
Ob koncu Lidijo Dora vprašamo še, kaj bi sporočila sova-
ščanom in le-ta pove: »Nekoč je nekdo zapisal: »Resnično 
bogastvo človeka je dobro, ki ga storimo drugemu!« Naj so 
te besede vodilo naših dejanj v sedanjosti ter v vseh skriv-
nostih prihodnosti.«

Janja Adanič Vratarič

Tukaj smo doma

Od leta 1935 je v Motvarjevcih registrirana edina Reformirana cerkvena 
občina na Slovenskem./ Szentlászlón 1935-ben jegyezték be Szlovénia 
egyetlen  református keresztyén egyházát.
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Szentlászló – gazdag múlttal 
és aktív jelennel rendelkező 
település
Dora Lidijával, a helyi közösség elnökével beszélget-
tünk a faluról, ahol hagyományosan békességben élnek 
együtt magyarok és szlovénok.
Beszélgetőtársunk a település múltjáról elmondta, hogy a 
történelmi források szerint Szentlászló első írásos említése, 
Villa Sancti Ladislai formában, 1270-ből származik. Vagyis ez 
az első írásos említés, viszont nagy a valószínűsége, hogy a 
település már sokkal korábban létezett. A falu neve kapcso-
lódhat egy 1292-es évi forráshoz, amely Femesfalu ill. Fenies-
földi néven említi a IV. László által a gyepűőröknek adomá-
nyozott zalai őrségi települést. A történészek a mai napig 
nem tudják meghatározni eredeti fekvését, annyit viszont 
tudunk, hogy az adományba kapott területen a gyepűvédők 
templomot állítottak, azt hálából László királynak szentelték 
és később a falut is róla nevezték el. A település lakosait a 
magyar királyok külön jogokkal és kötelezettségekkel ruház-
ták fel. Kisnemesekként egyes időszakokban nem fizettek 
adót és vallásukat is szabadon gyakorolhatták. Legnagyobb 
kötelességük a katonai szolgálat volt. A 14. században a falu 
az Otmár család birtokába került, majd 1391-ben a király a 
Széchy nemzedéknek adományozta. Innen a falu későbbi 
neve: Szécsiszentlászló. 1501-ben történik említés az 1338 
körül épült katolikus plébániatemplomról és kolostorról, ami 
azonban a török időben teljesen megsemmisült. A refor-
máció idejében elődeink, a Batthyány földesurakat követve, 
1550 körül áttértek a református vallásra, ami Szentlászlón a 
mai napig fennmaradt. Az első világháború után a települést 
a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz csatolták, akkor kapta 
a mai szlovén Motvarjevci nevet. 
A falu számos, akár az ókorból származó kultúrtörténeti ne-
vezetességet tudhat magáénak, hiszen Szentlászlón római 
kori halomsírokra bukkantak. Ami a református egyházat, 
illetve hitvallást illeti, a helyi közösség elnöke elmondja, 
hogy Szentlászlón 1935-ben jegyezték 
be Szlovénia egyetlen református keresz-
tyén egyházát. A templom előtt 2017-ben 
avatták fel Kálvin János, svájci reformátor 
bronzból készült mellszobrát. A 19. század 
második felében épült meg a református 
iskola, amit azonban 1981-ben bezártak. 
Az épület ma művelődési- és faluházként 
működik, benne található a falusi könyv-
tár is. Kulturális műemlék az úgynevezett 
Vogler-ház. A szentlászlói erdőben álló, 
egykor a Vogler család által erdészeti-va-
dászati célokra használt épület a népfel-
szabadító háború emlékhelye, 1945-ben 
itt alapították meg az 1. muravidéki par-
tizáncsapatot. Beszélgetőtársunk fontos 

kulturális örökségként említi a Vágyakozás a lövészárkok mö-
gött című könyvet, amelyben a szentlászlói Jankó Zsigmond 
és Kovács Matilda házaspárnak az első világháború idejében 
egymáshoz írt leveleit gyűjtötték össze. 
A faluban három egyesület működik. A szentlászlói önkéntes 
tűzoltóegylet tavaly ünnepelte fennállásának 125. évfordu-
lóját. A szentlászlói József Attila Művelődési Egyesület 1980-
ban kezdte meg működését. Az alapítók egyike, idősebb Dóra 
Géza, Moravske Toplice Község díszpolgára, aki művelődési 
tevékenységéért posztumusz életműdíjban részesült, sajnos 
már nincs köztünk. A művelődési egyesület néptánccsoportja 
2014-ben magyar nemzetiségi nívódíjban részesült. A faluban 
rendkívül tevékeny a sportegyesület is, amely évente kispályás 
focitornát és több strandröplabda tornát szervez. 
Kérdésünkre, hogy milyen jelentősebb projektek valósul-
tak meg az utóbbi években Szentlászlón, a helyi közösség 
elnöke a művelődés- és faluotthon felújítását (homlokzat 
felújítása, nyílászárók cseréje, vizes helyiségek felújítása, a 
rendezvényterem és az ülésterem átalakítása), a ravatalo-
zó adaptálását, valamint a templom és a művelődési ház 
közötti bejárat rendezését említi. A sportpályának helyet 
adó terület tulajdonjogi viszonyainak rendezését követően 
új öltöző, illetve többcélú sportlétesítmény építését terve-
zik. Az idén márciusban, Moravske Toplice Község Magyar 
Nemzeti Önkormányzati Közössége és a Muravidéki Magyar 
Nemzeti Önkormányzati Közösség égisze alatt, a Bethlen Gá-
bor Alapkezelő Zrt. és a magyar kormány támogatásával, az 
egykori Vass portán megnyílt az Alvarium méhészeti oktatási 
központ főépülete. A református egyházközségnek is sikerült 
felújítani a szentlászlói templom belsejét és külsejét. Emel-
lett számos kisebb léptékű tevékenységgel teszik szebbé és 
kellemesebbé a helybéliek életét. 
Végezetül Dora Lidiját arra kérjük, üzenjen a falubelieknek, és 
ő az alábbi gondolatokat küldte: »Legyen erőnk John Wes-
ley nemes szavaival folytatni lépeseinket és tetteinket, aki 
egykor ezt mondta: Tégy meg minden jót, ami tőled telik, 
amilyen eszközzel csak tudod, amilyen módon csak tudod, 
ahol csak tudod, akivel csak tudod, és ameddig csak tudod.«

Vaščani se radi zberejo na vaških dogodkih in prireditvah./A falubeliek örömmel gyűlnek össze a 
falusi eseményeiken és rendezvényeken.
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Občinske vaške igre 2018  
v Ivancih
Namen vaških iger ni samo v tekmovalnem duhu, am-
pak predvsem v druženju in prisotnem pridihu zabave 
in smeha.
Prireditelji tokratnih 23. občinskih vaških iger smo bili va-
ščanke in vaščani vasi Ivanci. V našo lepo majhno vas se je 
zvrstilo 16 prijavljenih ekip moravskotopliške občine – An-
drejci, Berkovci, Bogojina, Filovci, Fokovci, Ivanovci, Krnci, 
Martjanci, Mlajtinci-Lukačevci, Moravske Toplice, Noršinci, 
Prosenjakovci, Ratkovci, Selo, Tešanovci in Vučja Gomila. Eki-
pa iz domače vasi je nastopila samo v vlečenju vrvi. V vseh 
ostalih igrah je prikazala potek iger izven konkurence. Igre so 
potekale na nogometnem igrišču, odbojkarskem igrišču na 
mivki in vlečenje vrvi na asfaltu pred staro šolo. Prireditev je 
vodil DJ Bobo. Po prihodu ekip na prireditveni prostor je vse 
pozdravil predsednik Krajevne skupnosti Ivanci Alojz Trplan. 
Splošna pravila je predstavil predsednik občinske komisije za 
izvedbo vaških iger Andrej Baligač. Sledil je nagovor župana 
Občine Moravske Toplice Alojza Glavača, ki je tudi odprl 23. 
vaške igre. Na letošnjih vaških igrah so ekipe tekmovale v 
naslednjih igrah: vlečenje vrvi, sestavljanje kmečkega voza, 
jahanje bika, metanje vode, vodenje žogice, skakanje v vreči 
in tek na smučeh. Otvoritev iger se je začela z vlečenjem vrvi, 
ki privabi največ gledalcev in navijačev in je paradna disci-
plina v merjenju fizične moči štirih moških in treh žensk, ki 
pa pri edini igri morajo biti prijavljeni tekmovalci iz krajevne 
skupnosti prijavljene ekipe. Tekmovanje se je nadaljevalo z 
atraktivno igro, ki je nadomestila igro presenečenja – jahanje 
bika in je privabila veliko število gledalcev, ki so navijali za 
svoje tekmovalce. Najboljša jahalca bika sta postala tekmo-
valca iz ekipe Mlajtinci-Lukačevci. Istočasno so se tekmovalci 
pomerili v sestavljanju kmečkega voza, kjer je letos slavi-
la in pokazala največ spretnosti ekipa iz Ratkovcev, ki je v 

najkrajšem času pravilno sestavila kmečki voz. Vodna igra 
metanje vode je potekala na mivki, za ekipo sta tekmovali 
dve ženski in dva moška. Prvi tekmovalec je zajel vodo iz 
škafa in jo vrgel drugemu tekmovalcu, ki jo je moral ujeti v 
svoje vedro in tako naprej, dokler voda ni prispela do zad-
njega tekmovalca, ki je vodo vlil v večjo posodo, katera se 
je po pretečenem času stehtala. Največ spretnosti in vodnih 
užitkov je pokazala ekipa iz Bogojine. Igra vodenje žogice, 
v kateri so nastopali štirje tekmovalci (dva para), je potekala 
tako, da je vsak tekmovalec imel v roki žleb, dolžine 70 cm 
ø 50 na polovico. Tekmovalci so morali od starta do cilja v 
dolžini 15 m spraviti žogico skokico po žlebovih, s tem da 
so z žlebovi izmenično ustvarjali žogici pot do cilja. Najbolj 
spretni tekmovalci v vodenju žogice so bili tekmovalci iz 
Krncev. Naslednja igra je bila skakanje v vreči, kjer so tek-
movali štirje tekmovalci, dve ženski in dva moška. Tekmo-
valci so morali v jumbo vreči odskakati po poligonu do cilja 
mimo ovir in premagati 15 m razdaljo. Najbolj urni skakalci 
so bili tekmovalci iz Krncev. Na koncu nas je še čakala ena 
zanimiva in polna smeha igra – na smučeh. Tekmovalci so 
stali za startno črto, na sodnikov žvižg so stopili na smuči in 
začeli tek med ovirami od starta do cilja. Nastopili so štirje 
tekmovalci, žensko-moški par. Najboljši smučarji v tej igri so 
bili tekmovalci iz Ratkovcev. Na koncu je bil finalni dvoboj 
še v vlečenju vrvi med ekipama Fokovci in Berkovci. Največ 
moči so na koncu zmogli tekmovalci iz Fokovcev, ki so prejeli 
pokal za prvo mesto v vlečenju vrvi. 
Na letošnjih vaških igrah je z največjim številom točk (99) 
prvo mesto osvojila ekipa iz Fokovcev, drugo mesto s 96 
točkami je zasedla ekipa iz Krncev in dve tretji mesti sta z 92 
točkami osvojili ekipi Berkovci in Mlajtinci-Lukačevci. Nag-
rado za najlepše okrašen voz oziroma vlakec je dobila ekipa 
iz Noršincev. Prihodnje leto bo gostitelj 24. občinskih vaških 
iger krajevna skupnost Filovci.
Po končanih igrah, podelitvi pokalov in priznanj sta za ve-

Dobra volja in druženje je tisto, kar vsako leto na vaške igre privabi veliko občanov. 

černi zabavni program poskrbela 
duo Dejan in Tadeja. Pred vaščani 
Ivancev je bila zelo zahtevna nalo-
ga organizacije občinskih vaških 
iger, kar je za mene največji vsako-
letni družabni dogodek v občini. 
Kot vedno smo vaščanke in vašča-
ni Ivancev znali stopiti skupaj in 
pokazati složnost in moč. V imenu 
krajevne skupnosti, vseh društev v 
vasi, organizacijskega odbora, ka-
kor tudi v mojem imenu se iskreno 
zahvaljujem vsem, ki so na kakršen 
koli način pomagali in doprinesli 
svoj delež k uspešni izvedbi vaških 
iger.

Alojz Trplan
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11. lovski tabor Zveze lovskih 
družin Prekmurje
Zveza lovskih družin Prekmurje je v sodelovanju z Lo-
vskim društvom Prosenjakovci že enajsto leto zapored 
organizirala tabor za osnovnošolce. 
Tridnevnega mednarodnega tabora, ki je potekal od 29. ju-
nija do 1. julija 2018 v lovskem domu v Prosenjakovcih, se je 
udeležilo 18 tabornikov iz Prekmurja in iz Madžarske. 
Namen tabora je bil sodelujoče seznaniti s poslanstvom 
lovstva, ki ni samo delo v lovišču in poseganje v populaci-
jo divjadi, temveč tudi medsebojni odnosi v lovski družini, 
hkrati pa tudi z odnosom človeka do narave in živalstva ter 
rastlinstva, s poudarkom na načelu sobivanja. Mladi so lahko 
s pomočjo mentorjev spoznali obsežen program aktivnosti, 
večer so skupaj z lovci hodili tudi na lov in opazovali divjad.
Tabor se je v nedeljo zaključil s slovesnostjo in kratkim kultur-
nim programom, v katerem so nastopili Pevsko društvo pre-
kmurskih lovcev in KUD Prekmurski rogisti. Mlade tabornike 
je najprej pozdravil predsednik ZLD Prekmurje in vodja tabo-
ra Ludvik Rituper, nagovorila pa sta jih tudi podpredsednik 
LZS mag. Aleš Klemenc ter župan Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač, ki sta pohvalila izvedbo lovskih taborov in iz-

Muravidéki vadásztársaságok 
szövetségének 11. vadásztábora 
A Muravidéki Vadásztársaságok Szövetsége a Pártosfal-
vi Vadásztársasággal együttműködve az idén immár a 
tizenegyedik tábort szervezte meg az általános iskolás 
tanulóknak. 
A 2018. június 29-e és július 1-je között a pártosfalvi vadász-
házban zajló nemzetközi táborban 18 muravidéki, illetve 
magyarországi fiatal vett részt. 
A tábor célja volt megismertetni a vadászat küldetését, amely 
távolról sem csak a vadászterületen folytatott munka és a vad-
állomány szabályozása, hanem a társasági tagok közötti kap-
csolatok, valamint az ember és a természet, illetve az állat- és 
növényvilág iránti viszonyának nemesítése az együttélés elve 
alapján. A fiatalok mentorok segítéségével ismerkedtek a kü-
lönböző tevékenységekkel, estére pedig a vadászokkal együtt 
indultak vadászatra és a vadak megfigyelésére. 
Vasárnap a tábor alkalmi ünnepi rendezvénnyel és kultúr-
műsorral zárult, amelyben fellépett a muravidéki vadászok 
kórusa és a kürtösök. A tábor fiatal résztvevőit Rituper Lud-
vik, a Pártosfalvi Vadászegylet és a Muravidéki Vadászegyle-
tek Szövetségének elnöke, továbbá mag. Aleš Klemenc, a 

Udeleženci tabora./ A tábor résztvevői.
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postavila, da se mladi na 
tak način neposredno 
seznanijo z varovanjem 
naravnega okolja. Tabor-
niki so prejeli potrdila o 
udeležbi in pomagali so 
tudi pri pripravi okusne-
ga lovskega bograča, s 
katerim so pogostili vse 
prisotne. 
Leonida Šanca

Szlovén Vadászszövetség alelnöke 
és Glavač Alojz Moravske Toplice 
Község polgármestere is köszön-
tötte, megdicsérve a vadásztábo-
rok szervezését és hangsúlyozva, 
hogy a fiatalok itt közvetlenül 
megismerkedhetnek a természeti 
környezet védelmével. A résztvevő 
fiataloknak átadták a részvételi iga-
zolást, majd közösen készítették 
el a finom vadász bográcsgulyást, 
amellyel minden résztvevők meg-
vendégeltek. 
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Gasilsko tekmovanje Gasilske zveze Moravske Toplice

Junija je Gasilska zveza Moravske Toplice izvedla gasil-
sko tekmovanje, na katerem so sodelovali člani, članice, 
starejši gasilci, mladinci in pionirji. 
V kategoriji Člani A je prvo mesto zasedla ekipa iz Martjan-
cev, drugi so bili Sebeborci in tretji Kančevci. V kategoriji 
Članice A so prvo mesto zasedle gasilke iz Sela, drugo iz 
Krncev, tretje iz Moravskih Toplic. V kategoriji Člani B je ekipa 
iz Sela bila prva, ekipa Moravskih Toplic pa druga. V kate-
goriji starejših gasilcev je tekmovala le ena ekipa, iz Kobilja. 
Med mladinci so prvo mesto zasedli Mlajtinci, drugi so bili 
gasilci iz Moravskih Toplic, tretje mesto pa je osvojila ekipa 
iz Kobilja. V kategoriji mladinke so tekmovale le gasilke iz 
Sebeborcev, Sebeborci so imeli tudi edini ekipo v katego-
riji pionirke, medtem ko je prvo mesto v kategoriji pionirji 
pripadlo ekipi mladih gasilcev iz Sebeborcev, drugi so bili 
martjanski mladi gasilci, tretji pa gasilci iz Moravskih Toplic. 
O tekmovanju je poveljnik GZ Moravske Toplice Štefan 
Cmor povedal, da ga veseli, da v članskih konkurencah 
dosegajo veliko število tekmovalnih enot in tekmovalcev: 
»Marsikatera tekmovalna enota iz po članstvu manjših dru-
štev je tekmovala v konkurenci »člani A« z mešano ekipo 
(člani in članice). Ker imajo članice opravljene tečaje za 

gasilce in so ustrezno usposobljene za operativno delo, se 
enakovredno s člani vključujejo tudi v operativne enote. V 
zadnjih dveh letih smo dosegli, da so tekmovalci ustrezno 
opremljeni za tekmovanje in so si pridobili gasilsko člansko 
izkaznico pri Gasilki zvezi Slovenije. Na žalost je bilo v član-
skih konkurencah preveč kazenskih točk, kar je lahko pos-
ledica pomanjkanje športne sreča, zamenjave tekmovalcev 
(pomladitve) in premalo priprav na tekmovanje.« Cmor je 
izrazil zadovoljstvo z delom z mladimi: »V mladinskih kon-
kurencah se pozna aktivno delo z mladimi, saj so rezultati 
dobri. V preteklih dveh letih je tečaj za mentorja mladine 
opravilo 13 naših članov, kar se pozna pri delu z mladimi.«  
Predsednik GZ Moravske Toplice Dušan Grof je povedal, da 
ga glede tekmovanja članic, članov in starejših gasilcev ve-
seli, da so se na tekmovanje članic in članov prijavila vsa 
PGD (eno je tik pred začetkom udeležbo odjavilo). Pohvalil 
je tudi disciplinirano prihajanje ekip na začetek tekmovanja 
v skladu s prej določeno časovnico. Ob tem pa je predsednik 
GZ še povedal, da je pričakoval boljšo pripravljenost tek-

Kot je povedal tudi poveljnik GZ, je marsikatera tekmovalna enota v 
konkurenci »člani A« tekmovala z mešano ekipo.

movalnih ekip: »Za vsaj polovico ekip lahko 
trdimo, da res niso vadili kaj dosti, in temu 
primeren je bil tudi rezultat. Nekaj ekip pa je 
pokazalo precej dobro znanje in to se odraža 
na dobri uvrstitvi.« Za pionirje in mladince je 
povedal, da se je tekmovanja sicer udeležilo 
manj ekip kot lani, »vendar pa so nihanja v 
tej kategoriji normalna (prehodi iz starostnih 
kategorij), tako da je bila udeležba še vedno 
dobra«. Ob tem je še pohvalil mlade gasil-
ce: »Pokazalo se je, da so mladi več vadili kot 
njihovi starejši kolegi. Na žalost pa je trema 
in prevelika želja po uspehu botrovala mar-
sikateri napaki in s tem slabši uvrstitvi.« Grof 
je še dodal, da si v GZ želijo, »da bi ekipe več 
časa in truda vložile v priprave in s tem tudi 
nadgradile svoje znanje za delo ob interven-
cijah v primeru požarov«.

Janja Adanič Vratarič



Lipnica 158   |   23

Utrip občank in občanov

Mlad matematik, ki blesti na 
številnih področjih
10-letni Tadej Karas iz Prosenjakovcev, ki bo v prihaja-
jočem šolskem letu obiskoval šesti razred, je navdušen 
matematik. In še mnogo več!
Tadejevo sposobnost za hitro računanje je v prvem razre-
du opazila njegova takratna učiteljica in ga seznanila s tek-
movanjem Hitro in zanesljivo računanje – LEFO. Od takrat se 
10-letnik redno udeležuje tekmovanj. Letos je na državnem 
tekmovanju osvojil tretje mesto, lani pa se je uvrstil celo 
na mednarodno tekmovanje. Tekmovanje poteka tako, da 
morajo tekmovalci na spletni strani sl.lefo.net čim hitreje na 
pamet pravilno izračunati dane račune. V Tadejevi kategoriji 
je bilo letos zajeto seštevanje, odštevanje, deljenje, mno-
ženje ter iskanje neznanega števila. Ena računska operacija 
traja 180 sekund, stopnjuje pa se tudi težavnost. Tadej se 
na tekmovanja pripravlja z mentorico Gyöngyike Kranjec, v 
veliko pomoč pa mu je tudi mama, ki mu pomaga in svetuje. 
Tadej je preskočil drugi razred, poleg tega pa se lahko po-
hvali še s številnimi uspehi na različnih področjih. V prostem 
času pleše breakdance, poje v šolskem pevskem zboru, ki je 
letos osvojil zlato priznanje na Madžarskem, je del Orffove 
skupine, kjer igra na različne instrumente, pleše v folklorni 
skupini in samo v letošnjem šolskem letu se lahko pohvali s 
številnimi priznanji z različnih področij (bronasto Cankarjevo 
priznanje, srebrno Vegovo priznanje …). 
10-letnik ob vseh uspehih ostaja prizemljen fant. Pravi, da 
že od nekdaj rad računa, saj so ga vedno zanimale številke 
in računske operacije. S sošolci se dobro razume in ob vseh 
dejavnostih vedno najde čas, da gre s prijatelji na šolsko igri-
šče igrat nogomet. Tadej vsem, ki jim matematika ni ravno 
najljubši šolski predmet, skromno sporoča, da se »za znanje 
moraš potruditi. Ko ti nekaj gre dobro, imaš to tudi rad«.

Janja Adanič Vratarič

Különböző területeken tündöklő 
ifjú matematikus
A Pártosfalván élő 10 éves Karas Tadej ősztől hatodikos 
lesz, és lelkes számtanrajongó. De még ennél is több!
Akkori tanítónője már az első osztályban észrevette, hogy 
Tadej kivételes fejszámolási képességekkel rendelkezik, így 
bemutatta neki a LEFO gyors- és megbízható számolás vetél-
kedőt, amelyen a 10 éves fiú azóta is rendszeresen részt vesz. 
Az idén harmadik helyezett lett, tavaly pedig a nemzetközi 
vetélkedőbe is bejutott. A verseny lényege, hogy a sl.lefo.net 
weboldal feladatokat ad, a versenyzőknek pedig a lehető 
leggyorsabban el kell végezniük a gyors fejszámolást. Tadej 
kategóriájában az idén összeadás, kivonás, osztás, szorzás 
és ismeretlen szám keresése szerepelt. Egy számtani mű-
veletre 180 másodperc áll rendelkezésre, a feladatok pedig 
egyre nehezebbek. Tadej mentora Kranjec Gyöngyike, vele 
készül a vetélkedőre, de nagy segítség az édesanyja is, aki 
tanácsokkal látja el. 
Tadej az első osztályból mindjárt a harmadikba lépett, emel-
lett más területeken is számos eredményt tudhat magáénak. 
Kedvenc időtöltése a break-tánc, énekel az iskolai kórusban, 
amely az idén, Magyarországon aranyminősítésben része-
sült, az Orff együttesben különböző hangszereken játszik, 
néptáncos, és az elmúlt tanévben is számos elismerésben 
részesült (Cankar bronz elismerés, Vega ezüstérem…).
A sok siker mellett a tízéves fiú nem szállt el magától. Azt 
mondja, hogy mindig is szeretett számolni, mindig érde-
kelték őt a számok és a számtani műveletek. Iskolatársaival 
is nagyon jó a kapcsolata, és sok-sok teendője mellett a ba-
rátokkal focizik az iskolai sportpályán. Mindenkinek, akinek 
mumus a matematika pedig Tadej szerényen azt üzeni: »a 
tudásért tenni kell. És ha már jól megy valami, meg is fog-
játok szeretni«.

Tadej ob vseh uspehih ostaja skromen in prizemljen fant./  
Számos sikere ellenére Tadej nem szállt el magától.

To je le nekaj Tadejevih priznanj iz preteklega šolskega leta./  
Tadej néhány elismerése az elmúlt tanévben szerzettek közül. 
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15 + 55 = 70 
55 pomladi je minilo, ko so v bogojinski šoli zapustili 
šolske klopi sošolci, ki so se junija spet srečali v gostil-
ni Marič, seveda ob prisotnosti njihove učiteljice gospe 
Slave Berden.
V veselem popoldnevu jim je nekaj čudovitih pesmi zapel 
bogojinski kvartet, iz svoje zbirke pa je razpoloženje še po-
pestrila sošolka Micka s svojimi pesmimi.
Na svojo generacijo so zelo ponosni, saj imajo med seboj 
Srečka Frasa, ki je župnik, in akademskega slikarja Endreja 
Gönterja. Kot vedno, pa je za čudovito razpoloženje poskrbel 

Predstavniki vasi smo na sestanku sklenili, da bo naslednje sre-
čanje vasi v letu 2019 izjemoma na predzadnjo soboto v me-
secu juniju, in sicer 22. junija. Ker za organizacijo srečanja v letu 
po volitvah ni bilo zainteresirane vasi kandidatke, nam je župan 
Občine Moravče gospod Martin Rebolj nesebično ponudil, da 
bodo tudi gostitelji naslednjega srečanja, ker bi bilo škoda, da 
se taka srečanja ne dogajajo vsako leto. Vsi smo se strinjali, da 
nam je bilo tako lepo, da se bomo naslednje leto vrnili in si 
ogledali še vse tisto, za kar nam je letos zmanjkalo časa. V letu 
2020 pa naj bi se predvidoma srečali v vasi Sele pri Polskavi.
Vse lepo hitro mine in tako smo se zvečer, polni novih vtisov 
in doživetij, vračali domov z mislijo, da se naslednje leto spet 
srečamo.
Janez Škalič

Ponovno zbrani sošolci. 

Predavanje o demenci na 
bogojanskem ogračeku

22. srečanje vasi Selo-Sela-Sele
Kako hitro minevajo leta, se zavemo vsako leto ob kon-
cu junija, ko se odpravljamo na srečanja vasi Selo-Sela- 
Sele. Letos je tako bilo že 22. srečanje, ki so ga tokrat 
pripravili iz vasi Selo pri Moravčah.
Ker pa v sami vasi Selo skoraj ni mogoče najti ravne površine, 
kjer bi lahko postavili šotor za prireditev, je bila prireditev 
organizirana v nekaj kilometrov oddaljenih Moravčah. 
Selo pri Moravčah na naših srečanjih sodeluje vse od začet-
ka. Pomembna pa je bila njihova vloga tudi pri postavitvi 
temeljev naših srečanj. Pred drugim srečanjem leta 1998, 
ki je bilo v Opatjem Selu, smo se namreč predstavniki vasi 
srečali v Moravčah ter se tam dogovorili, kako naj naša sre-
čanja potekajo. Dogovor je bil očitno tako dober, da pozneje 
nismo več kaj dosti spreminjali, srečanja pa so se obdržala 
več kot dve desetletji.
Letošnjega srečanja so se udeležili vaščani iz 25 vasi. Skupaj 
pa nas je bilo na prizorišču več kot 700. 
Gostitelji so nas prisrčno sprejeli in nam ob prihodu postregli 
z veliko različnega peciva, tako da so vsi sladokusci prišli na 
svoj račun. Po predstavitvi vasi udeleženk srečanja je sledil 
prijeten kulturni program, nagovor župana gospoda Martina 
Rebolja in blagoslovitev prireditve. Za kosilo so nam skuha-
li zelo dober bograč. Sledilo je prijetno druženje s starimi 
prijatelji in ogledi okolice, gradu Tuštanj, Limbarske gore, 
planinske koče in drugih znamenitosti v mestu in okolici.

Selani iz naše občine na srečanju vasi Selo-Sela-Sele.

njihov sošolec Cipotov Pištek.
Ker je srečanje bilo zelo lepo in čustveno, so se dogovorili, 
da se od zdaj naprej srečujejo vsako leto. Po dogovoru jih 
bo drugo leto gostil župnik Srečko v Mali Nedelji.
Miran Erniša

4. julija je na bogojanskem ogračeku potekalo preda-
vanje o demenci, ki ga je vodila višja medicinska sestra 
Anica Benkovič.
Gospa Benkovič je zbranim spregovorila o preventivi, o skrbi 
za spomin in o pomembnosti telesne aktivnosti ter prehra-
ni. V predavanju se je dotaknila tudi vedenjskih in psihič-
nih sprememb. Sicer pa si Anica želi, da ljudje razmišljajo o 
zdravju tudi v poznih letih in spoznajo, da zdravila niso vse.

Janja Adanič Vratarič
Zbrani na predavanju so se seznanili z marsikatero koristno informacijo 
o bolezni, ki prizadene veliko ljudi (foto: Tjaša Kočar).
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Folklorna skupina KUD Jožef 
Košič Bogojina je nastopila v Trstu
Folklorna skupina Kulturno umetniškega društva Jožef 
Košič Bogojina tudi v poletnih mesecih ni počivala. 
Tako se je v sredini junija odrasla in otroška folklorna skupi-
na odzvala povabilu Kulturnega društva Ivan Grbec iz Trsta. 
V dvorani kulturnega društva je potekal zaključni koncert 
ženskega pevskega zbora Ivan Grbec z naslovom Nocoj je 
ena luštna noč. Pevke so svoj program, ki je obsegal pesmi 
iz istrske, italijanske in slovenske zakladnice, prepletle s plesi 
in pesmijo naše domače folklorne skupine. Po bogatem kul-
turnem programu je sledilo druženje s pevkami in domačini.
Tako so se izoblikovale lepe, prisrčne in prijateljske vezi med 
tržaško-istrskim okoljem in našim Prekmurjem.
Liljana Raus

Agyaggalamblövő  
verseny 
A pártosfalvi vadásztársaság július 15-én, vasárnap, a 
pártosfalvi vadászháznál szervezte meg az agyagga-
lamblövő versenyt. 
Maga az esemény rendkívül népszerű a vadászok, a sport-
lövők és a lelkes látogatók között, nem csupán a vetélkedő, 
hanem az azt kísérő gasztronómiai kínálat és társalgás miatt 
is. Az idei hagyományos versenyben 192 egyéni lövő és 20 
csapat mérte össze tudását és ügyességét. A vetélkedő kelle-

Letos se je tradicionalnega tekmovanja udeležilo kar 192 strelcev 
posameznikov in 20 ekip./ Az idei hagyományos vetélkedőn 192 
egyéni lövő és 20 csapat vett részt.

Bogojinski folkloristi so nastopili na zaključnem koncertu ženskega 
pevskega zbora Ivan Grbec (foto: Ema Raus).

Tekmovanje v streljanju na 
glinaste golobe
Lovska družina Prosenjakovci je pri lovskem domu v 
Prosenjakovcih v nedeljo, 15. julija, organizirala tek-
movanje v streljanju na glinaste golobe. 
Dogodek je zelo priljubljen med lovci, športnimi strelci in 
navdušenimi obiskovalci ne samo zaradi tekmovanja, am-
pak zaradi kulinarike in druženja. Letošnjega tradicionalnega 
tekmovanja se je udeležilo 192 strelcev posameznikov in 20 
ekip. Tekma je potekala v prijetnem vzdušju, brez zastojev in 

Terme Vivat obveščajo vse občane in občanke Moravskih Toplic o 20% POPUSTU, ki so ga deležni skozi celo leto 
ob predložitvi osebnega dokumenta na določeni recepciji:

UGODNOST 
BAZENSKA RECEPCIJA 20% POPUST
SVET SAVN VIVAT 20% POPUST
WELLNESS CENTER VIVAT 20% POPUST
SALON TAWAN 20% POPUST

Popust se obračuna od osnovnih cen in se med seboj izključuje. Popust velja na standardne karte in bo odobren samo ob predložitvi osebnega dokumenta.

pa predvsem varno. Med ekipa-
mi so največ glinastih golobov 
zadeli člani LD Gornja Radgona, 
druga je bila ekipa LD Križevci v 
Prekmurju, tretje mesto pa so si 
pristreljali člani LD Apače. Naj-
boljši strel med posamezniki je 
dosegel Dani Šmid (LD Gornja 
Radgona), drugi je bil Marijan 
Sadek (LD Oplotnica), tretji pa 
Nejc Hlebš (LD Laze).
Leonida Šanca

mes hangulatban, fennakadások 
nélkül és mindenekelőtt bizton-
ságosan zajlott. A csapatok közül 
a Gornja Radgona-i bizonyult a 
legügyesebbnek, a második 
helyet a Križevci v Prekmurju, 
a harmadikat pedig az apačei 
vadásztársaság szerezte meg. 
Egyéniben a legsikeresebb Šmid 
Dani (Gornja Radgona) volt, má-
sodik helyezett Sadek Marijan 
(Oplotnica), a harmadik pedig 
Hlebš Nejc (LD Laze) lett.
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Množično obiskano proščenje pri 
svetem Benediktu
Lepo vreme je privabilo številne vernike od blizu in daleč 
v cerkev pri Bedeniki, kjer je 8. julija daroval sv. mašo 
msgr. Franc Režonja, škofov vikar za manjšine, sicer žup-
nik na Razkrižju. Pred mnogimi leti je služboval v omen-
jeni cerkvi in še danes ga vežejo nanjo lepi spomini.
Po maši so župljani in vsi ostali pokramljali pred cerkvijo, se os-
vežili in se preselili v senco mogočnih lip. Sledila je slavnostna 
akademija, posvečena v čast dvema bratoma kapucinoma, p. 
Štefanu Balažicu in p. Donatu Kranjcu. Oba sta v preteklosti 
zaznamovala življenje bedeničke župnije in ostala v spomi-
nih mnogih kot velika dušna pastirja in človeka. Oblikovalki 
akademije sta bili gospa Simona Gomboc in gospa Simona 
Kolar s sodelavci. Skozi akademijo je bilo predstavljeno njuno 
bogato delo in doprinos k razvoju bedeničke župnije. Omen-
jeni so bili tudi ostali patri, vsi skupaj pa so v tej fari pustili 

neizbrisljiv pečat, kar je vidno na vsakem koraku cerkve in 
Doma duhovnosti. Hvala vsakemu posebej in vsem skupaj!
Dogajanje so popestrili člani skupine Gorički klantoš, sle-
dilo je kosilo za vse zbrane in zaključek župnijskega dne z 
večernicami. Proščenjska nedelja je minila v sožitju vseh, ki 
so se udeležili dogodka in začutili veličino mož, ki so delovali 
v tej gorički župniji.
Cvetka Šavel Kerman

Proščenja pri svetem Benediktu se je udeležilo veliko število vernikov.

Umetniki so ustvarjali v bogojinskih goricah 

Člani duhovnega gibanja Vera in 
luč so obiskali družino Sep 
Zakonca Jože in Marta Sep že 17 let gostita osebe 
s posebnimi potrebami, ki so člani mednarodnega 
duhovnega gibanja Vera in luč. 
V domu duhovnosti v Kančevcih bratje kapucini vsako leto v 
poletnem času gostijo osebe s posebnimi potrebami giba-
nja Vera in luč iz cele Slovenije. Tudi letos so obiskali družino 
Sep v Moravskih Goricah, kjer so se posladkali z domačim 
sladoledom in dobrotami. Zakonca Jože in Marta sta jih kot 
vedno sprejela z odprtimi rokami. Jože jim je pripravil več 
vrst domačega sladoleda iz jagod, jurke in malin, Marta pa 
je spekla domače dobrote. Poleg zakonca Sep sta pri pogo-
stitvi pomagali Anica Gorčan in Hedvika Škraban. Na koncu 
so si obljubili, da se drugo let zopet srečajo. 
Jože Žerdin

V bogojinskih goricah je potekala likovna kolonija.

Prostovoljci, ki so letos pogostili osebe s posebnimi potrebami, od leve 
proti desni: Hedvika Škraban, Marta Sep, Jože Sep in Anica Gorčan. 

V vročih poletnih dneh so se slikarji likovne sekcije Li-
kos, ki deluje pod okriljem Kulturnega društva Štefan 
Kovač Murska Sobota, zbrali na že 28. likovni koloniji v 
bogojinskih goricah, in sicer ob turistični kmetiji Puhan 
v Bogojini. 
Letošnja likovna kolonija je nosila naslov »Lepote bogojinskih 
bregov«. Med udeleženci je bil tudi kiparski umetnik Janez Gra-
uf iz Mežice, ki je med goricami z dletom in lesenim kladivom 
na hruškov les upodabljal skodelico kave. Ostali umetniki so 
slikali bogojinske gorice, stare vinske zidanice ter okolico Bogo-
jine s cerkvijo Gospodovega vnebohoda. Umetniška dela bodo 
na ogled postavili jeseni v Bogojini v okviru Košičevih dni. 
Jože Žerdin
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Anin sejem v Višnji Gori
Tudi letošnji, že 21. Anin sejem ni minil brez ponudnika 
iz naše občine. 
Čeprav se je s kolekcijo olj – bučnega, sončničnega in repič-
nega, ter slanimi praženimi bučnimi semeni predstavila le 
kmetija Vitez iz Tešanovcev, se je pridih Prekmurja z dišečimi 
olji čutil daleč naokoli. Mnogi so tudi vedeli povedati, da je 
imel ponudnik iz naše občine med najlepše aranžiranimi 
stojnicami, ki jih je seveda priskrbel organizator. 
Sodelovanje z višnjanskim turističnim društvom je nadgra-
dnja dolgoletnega sodelovanja med gasilci iz Tešanovcev in 
Višnje Gore. Ti so oktobra lani podpisali tudi listino o prijatelj-
stvu. Gasilec v tešanovskem društvu pa je tudi Franc Vitez.
Geza Grabar

Društvo oračev Mala Polana je v sodelovanju z Dru-
štvom oračev Pomurja, Občino Velika Polana, Bioteh-
niško šolo Rakičan in Pomurskim sejmom Agra Gornja 
Radgona na strniščni njivi v Mali Polani pripravilo tek-
movanje oračev za pokal Občine Velika Polana. 
Tekmovanja v oranju se je udeležila tudi Romana Kumin iz 
Berkovcev. 17-letna Romana je pod mentorstvom Dejana 
Kočiša zastopala Biotehniško šolo Rakičan. Na 12. tekmova-
nju oračev za pokal Občine Velika Polana je Romana v oranju 
s plugi krajniki zasedla tretje mesto, kar ji je dalo nov zagon, 
da bo še raje sedla na traktor in se udeleževala različnih tek-
movanj v oranju v Pomurju in širšem slovenskem prostoru 
ter nas razveseljevala z odličnimi rezultati.
Jože Žerdin

Olja in druga ponudba iz Prekmurja na Dolenjskem. Od leve: Franc 
Vitez, Jelka in Jože Gros, predsednik TD Višnja Gora in predstavnik PGD 
Tešanovci Robert Casar.

Romana Kumin iz Berkovcev se odlično spozna na oranje.

Ob tej priložnosti so si obiskovalci lahko ogledali tudi novo utico Turistič-
nega društva Bogojina, ki so jo v le sedmih urah postavili Štefan Vogrin, 
Matej Fujs, Aleš Casar in predsednik društva Anton Casar. Med delom. 

Romana Kumin osvojila 3. mesto na tekmovanju oračev za 
pokal Občine Velika Polana

Ročna košnja trave 
Turistično društvo Bogojina in Krajevna skupnost Bo-
gojina sta konec julija pripravili prireditev Ročna košnja 
trave z indašnjo güjžino in vaško druženje.
Kot je na začetku povedal predsednik KS Igor Camplin, je 
košnja drugo leto zapored sovpadala z vaškim dnevom.  
Med kosci je bil najstarejši 88-letni Pavel Horvat, kosili pa so 
še Janez Vogrin, Anton Šömen, Martin Horvat, Geza Džuban, 
koscem pa se je pridružil tudi župan Alojz Glavač. Za kosci so 

svoje delo opravile še Darinka Vogrin, Ivanka Vogrin, Regina 
Šömen in Antonija Lopert, ki so travo z vilami razteple, da 
se je nato lahko sušila. Sledilo je prijetno druženje prisotnih 
ob dobrotah, ki so jih pripravile domačinke.
Janja Adanič Vratarič
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»Društvo je kot človek: razvija 
se z okoljem in ljudmi.« 
O Društvu Panonetum, ki je bilo ustanovljeno leta 2012 
in kjer si prizadevajo za sodelovanje človeka z naravo 
in ljudi med seboj, smo se pogovarjali z Lučko Zorko. 

Kakšna je vizija društva? 
Lučka Zorko: Na začetku je bila vizija nekoliko drugačna kot 
danes, tekom let in priložnosti pa se je naša pot že nekoliko iz-
oblikovala. Društvo je kot človek: razvija se z okoljem in ljudmi.

S čim se ukvarjate in kaj je vaš cilj?
Lučka Zorko: Naš globalni cilj je čim boljše in uspešnejše 
sodelovanje človeka z naravo in seveda ljudi med seboj. 
Naša aktivnost zajema več področij: na eni strani so terenske 
delavnice v naravi, kjer spodbujamo poznavanje lastnega 
okolja, druženje in izmenjavo znanja med generacijami ter 
nabiranje, uživanje in predelavo divje hrane v namen lastne 

samooskrbe; drugi sklop predstavlja kmetijstvo – imamo 
nekaj društvenih njiv, kjer preizkušamo različne kombina-
cije posevkov in načine kmetovanja. Tretji del aktivnosti so 
visoki vrtovi, ki smo se jih že kar dobro naučili vzpostavljati, 
povezani pa so s permakulturo, ki je sicer cela filozofija živ-
ljenja in medsebojnih odnosov. Ne zajema le kmetovanja in 
vrtnarjenja, pač pa tudi medsebojno etiko in spoštovanje. 
Dolgoročni načrt pa je pomurski botanični vrt avtohtonih 
rastlin, saj je v času, ko smo na udaru invazivk, še bolj po-
membno ohranjati domače vrste. Lani smo pridelali tudi čaj 
iz industrijske konoplje in koprive, ki ga imamo v ponudbi 
društva, letos pa bomo šele videli, kaj bo v končni košarici.

Kakšne dogodke načrtujete še za letošnje leto?
Lučka Zorko: V fokusu letošnje jeseni je pobiranje pridelkov 
z društvenih njiv v Fokovcih. Že trikrat zapored smo uspešno 
izvedli Dneve odprte njive – skupinsko ročno žetev industrij-
ske konoplje, ki nam je do sedaj res odlično uspevala. Letos 
so posevki mešani – industrijska konoplja, sončnica in lan, 
konoplja je letos slabše uspela. Pridelke je seveda treba pob-
rati in tudi letos bo to pobiranje skupinsko, zaradi slabšega 
pridelka pa bo letos bolj namenjeno druženju, novim idejam 
ter pretoku informacij. Društva so namreč odličen teren za 
vznik novih idej, v tem je njihov žar. Tako da z velikim vese-
ljem vabimo vse zainteresirane, njihove družine in prijatelje, 
da se nam v nedeljo, 23. septembra, od 10. ure dalje kadar-
koli pridružijo pri pobiranju pridelkov v Fokovcih, druženju v 
naravi, izmenjavi znanj in veščin ter demonstraciji predelave 
in shranjevanja nabranega. Tam lahko izveste še več o nas 
in se priključite radovedni in ustvarjalni ekipi. Udeležba je 
brezplačna. Kadarkoli pa nas lahko tudi kontaktirate na mail 
ali preko Facebooka. Veseli smo vsakega!
Janja Adanič Vratarič Delavnica v naravi.

Druženje na morju je bilo nepozabno.

Mladi PGD Tešanovci v Izoli 
Da tudi gasilstvo na mladih stoji, se dobro zavedamo 
v PGD Tešanovcih. Z lansko okrepitvijo mentorstva ob 
poveljniku Antonu Ošlaju z Matjažem Trajberjem je to 
še kako pomembno področje stopilo še stopnico višje. 
Tako smo pionirski tekmovalni desetini po nekaj letih 
premora dodali še mladinsko. Redno pa se udeležujemo 
tudi kvizov gasilske mladine. 
Ob lanskem tretjem mestu ekipe mladincev na regijskem 
kvizu gasilske mladine so letos zlasti blesteli pionirji, ki so 
regijskemu naslovu dodali še 12. mesto v državi. 
Da bi jih za vloženi trud nagradili in jih motivirali za nove 
podvige, smo se v društvu odločili za izlet na morje. Na pot 
v Izolo so se v zgodnjih jutranjih urah odpravili z vlakom iz 
Maribora, na ta način pa so se tudi vrnili. Za marsikoga je 
bilo posebno doživetje že vožnja z vlakom, da namakanja 
v morju niti ne omenjamo. Ob Trajberju, ki je poskrbel za 
vso potrebno logistiko, je enajst mladih, ki so letos tekmo-
vali na omenjenih kvizih, spremljal tudi mentor Sašo Kojek. 

Z železniške postaje v Kopru do Simonovega zaliva v Izoli 
so jih prepeljali gasilski prijatelji iz PGD Korte, katerim smo 
hvaležni za pomoč. 
Geza Grabar
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Vidovo posestvo v osrčju 
Goričkega razvija novo zgodbo
Družinski projekt obnove stare kmetije v Fokovcih, ki 
je obdana s travniki, njivami in gozdom, predvsem pa 
s čudovito energijo in mirom, je primer iskanja novih 
priložnosti, povezovanja naravnih in človeških virov v 
okolju ter udejanjanje dolgoletnih sanj. 
Krajinski park Goričko je zagotovo prostor, ki kar kliče po 
razvoju novih zgodb in kapacitet. In to ne samo za obisko-
valce in goste, ampak za vse, ki smo se odločili, da je to 
prostor, v katerem želimo živeti. Vila Moj mir iz leta 1927, 
ki kraljuje posestvu, je primer kulturne dediščine, ki jo na 
Goričkem že težko najdemo, saj je z visokimi stropi, dekora-
tivnim stavbnim pohištvom, izredno krušno pečjo, zidana 
iz na posestvu samem žgane glinene opeke, prav posebna 
lepotica. Na prostornem podstrešju bomo uredili sobe za 
turiste, ki iščejo mir, naravo in aktivno preživljanje prostega 
časa. Povezali bomo naravo, človeka in umetnost ter sčaso-
ma ustvarili center revitalizacije.
Po enoletnem čiščenju zaraščenih površin se danes že prav 
lepo vidi, kje je bil nekoč sadovnjak, kje vinograd, stara sadna 
drevja pa so zadihala tudi po travnikih v okolici. Vsakemu, ki 
se spopada z zaraščanjem kmetijskih površin, toplo pripo-
ročamo nakup koz, kajti pri čiščenju je ni boljše prijateljice 
in zaveznice, ki se poda še v najbolj trdovratno robidovje. 
Očiščeno njivo za hišo postopoma spreminjamo v zeliščni 
vrt, na drugih njivah pa smo posadili ajdo, ki je zelo učinko-
vita pri obvladovanju plevela. Tako se površine, ki so počivale 
številna leta in so primerne za ekološko kmetovanje, vračajo 

v svojo primarno funkcijo. Letos bomo pridelali že prvi aj-
dov čaj, kot tudi kašo in moko. V jeseni bomo začeli s serijo 
zeliščarskih delavnic, da oblikujemo produkte iz prvih zelišč, 
ki so zrasla letošnje poletje. Vsa naša zelišča so ekološka in 
imajo tudi certifikat.
Učimo se in odkrivamo nove stvari ter ob tem rastemo, prav 
tako kot naša zelišča. Pri tem pa imamo ob sebi čudovite 
sosede in prijatelje, ki nam postopoma odkrivajo zgodovino 
okolice, pripovedujejo številne zgodbe in anekdote iz pre-
teklosti ter z nami delijo neprecenljivo znanje in modrost, 
ki se počasi izgublja in jo je nujno zapisati in ohraniti. Hvala 
vsem, ki sodelujete pri nastajanju nove zgodbe na Vidovem 
posestvu, saj je vsak začetek težak, pa vseeno veliko lažji, 
ko imaš ob sebi pozitivne ljudi, ki so ti vedno pripravljeni 
pomagati.
Tatjana Buzeti

Njivo postopoma spreminjajo v zeliščni vrt.

V Martjancih je potekal ekumenski poletni oratorij. Otroci so na oratoriju 
sodelovali v različnih delavnicah, športnih in zabavnih igrah, povezanih 
z žogo in vodo ter katehezo. Za popestritev oratorija so se odpeljali v 
Rakičan, kjer so si ogledali graščino gradu in konjeniški center.

Ker je misijonar Friderik Baraga del svojega življenja posvetil Indijan-
cem v Severni Ameriki, so v Bogojini v sklopu oratorija na župnijskem 
dvorišču pripravili pravo indijansko vas. Za en dan so se jim pridružili 
tudi otroci iz župnije Dobje pri Planini v celjski škofiji, ki so imeli prav 
tako oratorij. Na fotografiji sta voditeljici obeh oratorijev – (od leve proti 
desni) Miva Bezgovšek in Barbara Horvat.
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Oratorij v Martjancih in Bogojini 
Letošnji oratoriji so potekali pod naslovom »Eno je pot-
rebno«, kjer so skozi igro, zabavo, katehezo in molitev ot-
roci spoznavali slovenskega misijonarja Friderika Baraga.
Jože Žerdin
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Snemanje filma v Filovcih in Fokovcih
V Filovcih in Fokovcih na Vidovem posestvu je od 20. 
julija do 12. avgusta potekalo snemanje filma Ptičar.
Snemanje filma je potekalo po scenariju in pod režijo Fi-
lovčana Roberta Černelča, ki sicer živi v Ljubljani. Akademski 
slikar in filmski režiser je za Lipnico povedal, da so v samo-
produkciji posneli kar dva filma, in sicer celovečerec Ptičar 
in kratki film z delovnim naslovom Pogreb. Za snemanje v 
Prekmurju so se odločili zaradi idealne lokacije in same fo-
togeničnosti naše pokrajine. 
Zgodbo za film je Černelč črpal iz dogodkov, ki sta se mu 
zgodila v resničnem življenju. In sicer je med študijem živel 
pri gospodu iz Češke, ki je bil velik ljubitelj ptičev in je v sta-
novanju imel golobe. Drugi dogodek, ki je vplival na zgodbo 
filma, pa je bil, ko je leta 1987 kolesaril po Sloveniji in je padel 
s kolesom ter ga je oskrbela neka neznana ženska. 
Ideja filma je, da včasih preprosti ljudje oziroma dogodki za-
znamujejo naša življenja, teme pa so družina, stiska človeka 
in izguba družinskega člana.
V filmu je tako prikazan glavni lik, ki mu je umrla žena. Ta moš-
ki vzgaja ptiče, rad ima glasbo in okoli Bukovniškega jezera 

Požar v Filovcih
V četrtek, 16. avgusta, je v Filovcih zagorelo gospodarsko 
poslopje. Škode je bilo za 40.000 evrov.
V intervenciji so sodelovali gasilci iz PGD Filovci, Moravske 
Toplice, Bogojina, Tešanovci, Ivanci, Martjanci in Sebeborci, 
naslednji dan pa so se jim pridružili še gasilci iz PGD Selo. 
Vodja intervencije je bil poveljnik PGD Moravske Toplice in 
podpoveljnik Gasilske zveze Moravske Toplice Miran Cvetko.
Živino (osem glav govedi in nekaj prašičev) so sosedje rešili 
še pred prihodom gasilcev. Le-tem je pred ognjem uspelo 
ubraniti stanovanjski del, žal pa je zgorel traktor, prav tako 
kmetijska mehanizacija, oprema, orodje in krma za živali. 
Gasilci so se na klic odzvali zelo hitro. Poveljnik Gasilske zveze 
Moravske Toplice Štefan Cmor je povedal, da je ob 17:37 
bilo alarmiranje za PGD Filovci, Moravske Toplice in Bogojina. 
Izvozi pa so bili ob 17:39 Moravske Toplice, 17:42 Filovci in 
17:43 Bogojina, Ivanci so imeli alarmiranje ob 17:39 in so 

Utrip občank in občanov

V filmu nastopa priznana slovenska igralka Maruša Majer, ki je med 
drugim prejela tudi slovensko filmsko nagrado vesna in zlato areno na 
filmskem festivalu v Pulju.

Gasilci so se poprijeli z ognjenimi zublji in uspeli rešiti stanovanjski del 
poslopja (Miran Cvetko). Škode je za okoli 40.000 evrov (Miran Cvetko).

skrbi, da imajo ptiči dovolj hrane. Njegovi otroci ga poskušajo 
prepričati, da je njihova mama umrla, on pa misli, da je živa.
Po besedah Černelča gre za umetniški film, ki želi posttrav-
matsko stresno motnjo moža ob smrti žene prikazati na drug 
način, skozi drugi vidik. 
Film bo na sporedu drugo leto, po besedah režiserja verjetno 
prvič na Festivalu slovenskega filma. Robert Černelč pa se ob 
tem zahvaljuje vsem domačinom, ki so kakorkoli pomagali 
pri nastajanju filma.
Janja Adanič Vratarič

izvozili dve minuti zatem. Gasilci iz PGD Martjanci in Sebe-
borci so bili aktivirani pozneje, saj so jih potrebovali zaradi 
prevoza vode, ker v tem predelu ni hidrantnega omrežja, 
in so vodo vozili iz hidranta v Bogojini. Naslednji dan je pri 
prevozu vode sodelovalo tudi PGD Selo.
Glavni del gašenja požara je trajal do 21. ure. Domači gasilci, 
PGD Filovci, pa so  ponoči vzpostavili požarno stražo, saj je 
gorelo še celo noč, in so z delom končali naslednji dan, v 
petek, ob 15:14. 
Predsednik Gasilske zveze Moravske Toplice Dušan Grof je 
ob tem povedal, da je bil velik uspeh že to, da se nikomur ni 
nič zgodilo, razen manjše opekline enega gasilca, ki se mu 
je železna kapica na gasilskem čevlju segrela tako, da ga je 
malo opekla. Tudi stanovanjski del je bil, kot že rečeno, oh-
ranjen. Tako da so se naši gasilci spet izkazali, a kljub temu 
se niso mogli izogniti veliki gmotni škodi.
Janja Adanič Vratarič
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Poletni utrinki iz Sela
Janez Škalič iz Sela nam je na mail uredništva poslal čudovite 
fotografije sivk, ki so poleti lepšale njihov dom. Posajene so v 
dolžini približno 50 metrov. Janez je kupil sicer le nekaj sadik 
in jih nato razmnožil. Ker so sajene na gosto, predstavljajo 
že po nekaj letih raj za čebele, čmrlje in metulje, ob tem pa 
jih je lepo videti in tudi zelo lepo dišijo.

Gospod Škalič nam je poslal še fotografijo prikupnih malih 
ježkov, ki sta ostala siroti v njihovem rastlinjaku in ju je julija 
hranil še z mlekom, ki mu je dodal par kapljic medu.
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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
DRUŠTVO UPOKOJENCEV MORAVSKE TOPLICE  

in KRAJEVNA SKUPNOST NORŠINCI 
prirejata v sodelovanju s

PISARNO ZA ŠPORT IN REKREACIJO  
OKS MORAVSKE TOPLICE

v okviru Evropskega tedna športa

prvi »LAJOŠOV MEMORIAL«
TURNIR V KEGLJANJU S KROGLO NA VRVICI

za moške in ženske ekipe.

Tekmovanje bo potekalo na kegljiščih 
v športnem parku pri vaško-gasilskem domu Noršinci 

v soboto, 22. septembra 2018, ob 9. uri.

Tekmuje se po pravilih pomurske regionalne lige upoko-
jenskih ekip: nastopi lahko pet tekmovalcev/tekmovalk, za 
uvrstitev štejejo rezultati štirih najboljših; tekmovalci mečejo 
pet metov na polno in pet na čiščenje na dveh stezah. 
Sodelujoče ekipe prejmejo spominske plakete, tri najboljše 
v vsaki konkurenci pokale, najboljši posamezniki pa medalje 
in praktične nagrade prireditelja.

DRUŠTVO UPOKOJENCEV MORAVSKE TOPLICE 
bo v drugi polovici novembra 2018 (predvidoma v nede-
ljo, 25. novembra 2018) organiziralo prvenstvo občine v 
hitropoteznem šahu. Podrobnosti objavimo v naslednji 
številki Lipnice.

Foto utrinek iz občine
Tokrat objavljamo foto utrinek Bernarde Koroša Panto-
vić iz Prosenjakovcev, 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: lipnica.casopis@gmail.com.



|   Lipnica 15832

Zapeli so klopotci
V drugi polovici avgusta so po naši občini zapeli klo-
potci in tako naznanili, da se približuje čas trgatev. 
Oglejte si nekaj foto utrinkov s postavitve le-teh.
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Člani Društva Gaj Vinogradniško turističnega društva Filovci so klopotec 
postavili v Filovskem Gaju v društvenem vinogradu Vitis&Vita (Jože Žerdin).

Člani Vinogradniško sadjarskega društva Filovci so izvedli postavitev 
klopotca v filovskem vriju. Letos ga je postavil član Drago Ivanič 
(Ignac Gabor).

V vinogradu Zorkovih na Vršiču v Bogojini so v družinskem in prija-
teljskem krogu postavili klopotec.

Tudi v Prosenjakovcih je pri vinogradniški kleti društva KTD Ady Endre 
Prosenjakovci zapel klopotec (foto: Bernarda Koroša Pantović)./ Pár-
tosfalván, a helyi Ady Endre MTE  borospincéje mellett is megszólalt a 
kelepelő.

KTD Male rijtar je ob pristni domači ponudbi klopotec postavilo v t. i. 
tešanovskem trikotniku pri čigi (Geza Grabar).
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24. kolesarski maraton po  
Občini Moravske Toplice
1. julija je po naši občini potekal tradicionalni kolesarski 
maraton.
Maratona se je udeležilo 105 kolesarjev iz raznih kra-
jev Slovenije in sosednjih držav. Proge na maratonu so 
bile 3, in sicer: 48 km, 22 km in 10 km. Najštevilčnejša 
ekipa je bila KK Kose Radenska. Najstarejša kolesarka je 
bila Anica Kuferšin (1938), najstareši kolesar Franc Vi-
donja (1943) in najmlajša kolesarka Mia Štolcer (2013). 
Na 22-kilometrski progi je med ženskami slavila Petra Der-
varič iz Tešanovcev, med moškimi pa Robert Ferčak (Ocean 

8. odbojkarski turnir v 
Motvarjevcih
V nedeljo, 24. junija, so v Motvarjevcih letos že osmič 
organizirali turnir mešanih trojk v igranju odbojke na 
mivki. Organizatorji so tudi letos bili športno društvo. 
Glede na to, da se je tisti dan okoli veliko dogajalo, so se na 

8. röplabdatorna  
Szentlászlón
A helybéli sportegyesület az idén június 24-én, vasár-
nap, Szentlászlón immár nyolcadik alkalommal szer-
vezte meg a vegyes hármasok strandröplabda tornáját. 
Mivel aznap a környéken számos esemény zajlott, a tor-

Šport

Kolesarji na maratonu (foto: Tine Franko).

Na igrišču so udeleženci razporejeni glede na znanje hokeja.

Hokej, kopanje in zabava –  
to je hokejski kamp
Ko so v hokejskem klubu Moravske Toplice leta 2006 prip-
ravili prvi hokejski kamp, verjetno nihče ni razmišljal, da 
bo ta kamp stalnica in da mu bo kljub številnim težavam 
uspelo obdržati večino zamisli iz prve izvedbe.
Tako je bilo tudi v prvi letošnji izvedbi od 2. do 6. julija 2018 
(termina sta drugi teden v juliju in predzadnji v avgustu). Kamp 
je obiskovalo 24 otrok. Dan se začne z družabnimi igrami ob 
8.00 uri, nakar se gre ob 8.30 na igrišče, kjer ima glavno besedo 
hokej – vse do 11.00 ure. Sledi kopanje, ki je do 12.30 ure, ko se 
udeleženci kampa odpravijo na kosilo. Obveznemu odmoru 
sledi spet namakanje v vodi vse do 16.00 ure. 
Tudi letos je ob zaključku vsak udeleženec dobil spominček, 
potrdilo o udeležbi, čakalo pa jih je tudi obmetavanje z vod-
nimi baloni. In potem razhod z obljubo, da se naslednje leto 
spet dobimo.

Kljub zadovoljivi udeležbi na kampu se vsako leto postavlja 
vprašanje, zakaj otroci iz okoliških krajev ne koristijo ponujene-
ga v večjem številu. Del, ki zajema hokej na travi, je brezplačen, 
saj je financiran s strani fundacije za šport. Govoriti, da ta šport 
ali ta aktivnost nista zame, ne da bi preizkusil, se sliši tako zna-
no, tako prekmursko.
Jože Črnko

Orchids), na 48-kilometrski progi je med moškimi slavil 
Dominik Ketiš (Team Turbo Tropovci).
OKS-ZŠZ Regijska pisarna Moravske Toplice

letošnji turnir prijavili le 4 ekipe: Ko-
bilje, Pordašinci, Bogojina in Motvar-
jevci. Vsaka ekipa je lahko imela 
največ 5 članov. Tudi na letošnjem 
turnirju je bil pogoj, da je na igrišču 
bila prisotna vedno vsaj ena igralka.
Zmagala je ekipa iz Bogojine, na 
drugo mesto se je uvrstila ekipa iz 
Kobilja, na tretje pa Pordašinci. Eki-
pe so prejele priznanja in pokale za 
dosežena mesta.
Ines Geci

nán mindössze négy csapat indult: 
Kobilje, Kisfalu, Bogojina és Szen-
tlászló. Mindegyik csapatban legfe-
ljebb öt játékos indulhatott. Az előző 
évekhez hasonlóan, a pályán mindig 
legalább egy női játékosnak is lennie 
kellett. A torna győztese Bogojina 
csapata, a második helyezett Kobilje, 
a harmadik pedig Kisfalu lett. Min-
degyik csapat átvehette a méltán 
kiérdemelt elismerést és a serleget.
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Šport

Občinski turnir v velikem 
nogometu
V soboto, 4. avgusta, je v Športnem parku v Selu potekal 
vsakoletni nogometni turnir Občine Moravske Toplice v 
velikem nogometu, ki sta ga tokrat organizirala NK Rotun-
da in Občinska športna zveza Občine Moravske Toplice. 
Na njem so sodelovale ekipe NK Bogojine, NK Čarde in NK 
Rotunde. Zmagala je NK Čarda, ki je s 4 : 1 premagala NK 
Bogojino in z 2 : 1 izgubila z ekipo NK Rotunda. Slednja je 
po porazu z NK Bogojina z 2 : 1 osvojila drugo mesto. Za 
vse ekipe je bil turnir izvrstna priprava za skorajšnji začetek 
prvenstvenih in pokalnih tekmovanj.  
Drago Balajc

dobili potrebne izkušnje in znanja. Sama izvedba je vedno 
težja zaradi vedno večjega števila otrok. Organizacijsko smo 
se ustrezno pripravili, delo je potekalo brez težav in poškodb 
ter po zdaj že ustaljenem programu. Kakor vsepovsod, se tudi 
pri donacijah in prispevkih srečujemo s krizo, kajti vedno težje 
je pridobiti sredstva in donacije za izvedbo tako množične 
prireditve, kot je PŠN, zato bi se na tem mestu zahvalil vsem 
sponzorjem, ki so prispevali, da nemoteno izpeljemo tabor, 
brez njih to ne bi bilo mogoče, zato se jim iskreno zahvalju-
jem. Posebna pohvala gre vsem trenerjem in pomočnikom za 
izvedeno delo, skupaj je sodelovalo več kot 30 volonterjev, da 
smo organizacijo spravili pod streho. Glede na to, da se nam 
pridružuje in sodeluje vsako leto več otrok, dokazujemo, da 
smo na pravi poti in pri taboru delamo pravilno in uspešno.« 
Udeležence smo razdelili v štiri starostne skupine, za vsako so 
skrbeli po 4 trenerji s pomočniki, za prehrano in pijačo pa so 
poskrbele prostovoljke in prostovoljci  NK Čarda. 
Prvi odzivi kažejo, da so  tako otroci kot starši zelo zadovoljni, 
za kar gre iskrena zahvala volonterjem in vsem, ki  nam poma-
gajo na kakršen koli način. Velika večina otrok bo nadaljevala z 
aktivnim igranjem nogometa, s čimer je osnovni namen šole 
nogometa v Martjancih izpolnjen. 
Pučko Andrej

Podelitev pokalov.

Poletna šola nogometa 2018 
NK Čarda Martjanci je v sodelovanju z MNZ Murska 
Sobota v okviru programa Grassroots tradicionalno 
organizirala Poletno šolo nogometa 2018, katere se  je 
udeležilo 131 otrok. Otroci, stari od 5 do 13 let, so v 
petih dneh poleg novih nogometnih veščin spoznali 
razne poklice in se učili veščin nogometnega vratarja 
ter seveda urili svoje nogometno znanje na zelo lepo 
urejenem Športno rekreacijskem centru Martjanci. 
Poletno šolo nogometa so letos izvedli že desetič. Udeležilo 
se je je kar 131 dečkov in deklic od 5. do 13. leta starosti. Otro-
kom so skozi igro in zabavo v okviru enotedenskih aktivnosti 
predstavljali, kaj pomeni biti nogometaš in kaj pomeni nogo-
met kot tak. 
Vodja Poletne šole nogometa: »Vizija in cilji mlajših selekcij NK 
Čarda Martjanci so usmerjeni v načrtno in strokovno delo z 
mladimi. Pri svojem delovanju zasledujemo vrednote, kot so 
prijateljstvo, volonterizem, množičnost, strokovnost in načela 
fair playa. Vse našteto predstavlja, poleg ustrezne infrastruktu-
re, osnovo za organizacijo dogodka, kot je Poletna šola nogo-
meta v Martjancih. Tudi letos se aktivnosti udeležuje rekordno 
število udeležencev, na srečo pa smo v preteklih letih že pri-

Vabljeni na 3. prekmurski mali maraton, ki bo potekal 7. oktobra od 10:30 dalje. 
Več informacij na www.prekmurskimaraton.com.

3. prekmurski 
mali maraton
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Aleksander Škalič (tudi: Skalic)
(1902–1978) 
Eden najpomembnejših prekmurskih evangeličanskih  
pastorjev je bil prav gotovo Aleksander Škalič. Rodil se 
je v Selu na Goričkem 13. februarja 1902, umrl pa 20. av-
gusta 1978 v Moravskih Toplicah. Torej smo se bili letoš-
njega avgusta dolžni spomniti njegove 40-letnice smrti.

Nadarjen otrok kmečkih staršev je prve razrede osnovne 
šole obiskoval v Fokovcih, štiri meščanske v Murski Soboti 
in gimnazijo končal v letu 1921 v Sombotelu (Szomathely) 
na Madžarskem.  Naslednje leto  je vpisal teologijo v Budim-
pešti. Dva semestra je končal tu, štiri v Šopronu in dva v Le-
ipzigu na Nemškem. Teološke študije je zaključil v Šopronu, v 
evangeličanskega duhovnika pa bil posvečen v Sombotelu, 
v mestu začetkov njegovega študija.

Svoje pastirsko delo je začel opravljati leta 1927 v Lendavi 
in ga opravljal vse do 1961. Vendar od leta 1946 naprej le 
še kot podružnico, saj je bil tega leta nastavljen za pastorja 
evangeličanske cerkvene občine v Moravcih (danes Mora-
vske Toplice). Kot podružnico je vodil vse do upokojitve tudi 
selánsko faro, poleg seveda matične – moravskotopliške. 

Aleksander Škalič je bil dober pastoralni delavec, tudi literat, 
prevajalec  in publicist, predvsem pa ga cenimo po tem, da 
je bil pobudnik in graditelj kar treh evangeličanskih cerkva, 
v Lendavi, Moravskih Toplicah in  Selu. In to v časih, ki niso 
bili prijazni ne do vernikov, ne do katoliške, ne do evangeli-
čanske vere in ne do drugih, ne do duhovnikov, ne do zidav 
cerkva in drugih cerkvenih objektov…  A kljub temu je uspel, 
največ z denarno  pomočjo vernikov (pa ne le tistih evange-
ličanske veroizpovedi, tudi drugih, mnogih ljudi dobre volje, 
in z njihovim prostovoljnim delom).  Skupaj z njimi je zgradil 
najprej cerkev v Lendavi  (1931-1934), nato s podobnimi 

gov naslednik v Moravskih Toplicah in duhovni  oskrbnik 
lendavskih evangeličanov.  Na dedka hrani lepe spomine 
prav tako njegov vnuk  Tibor Škalič, dr. med., ki nam je poslal 
kar tri fotografije svojega prednika za ta naš spis. Na eni od 
njih vidimo na sredini stati našega  pomembneža, potem 
levo od njega spoštovanega Ludvika Novaka, dolgoletne-
ga soboškega pastorja in seniorja EC v Sloveniji, ter desno 
Gustava Skaliča, Aleksandrovega sina. Za poslano se tudi na 
tem mestu  gospodu T. Škaliču lepo zahvaljujemo!

Naj živi spomin nanj! Za vse dobro, kar nam je v svojem 
življenju zapustil  na duhovnem in (predvsem) materialnem  
področju.  In naj velja zahvala za njegovo versko, narodno-
stno (Lendava s širšo okolico – saj je v »lendavskem obdob-
ju« opravljal službo dušnega evangeličanskega pastirja vse 
do Čakovca in Legrada na Hrvaškem, pa za precej krajev na 
Madžarskem) ter za očetovsko naravnanost do svojih verni-
kov, duhovnih sobratov in sorodnikov. 

Koliko dela, požrtvovalnosti , potrpežljivosti zahteva gradnja 
cerkva  ali drugih javnih objektov v splošno dobro ljudem, 
včasih tudi ponižnih prošenj ali celo ponižanj, koliko na-
porov, časa in seveda denarja terja uspešna izpeljava takih 
projektov, najbolje ve prav pisec teh vrstic, ki je bil pobu-
dnik gradnje  in graditelj nove stavbe Pokrajinske in študijske 
knjižnice v Murski Soboti.  Vse take in podobne težave je 
ob gradnji  prej omenjenih božjih hramov in prepotrebnih 
stavb ob njih prav gotovo doživljal tudi Aleksander Skalič. 
Zato bi bilo prav in pravično, da bi se mu za gradnjo dveh 
cerkva v sedanji moravskotopliški občini in ene na narodno-
stno mešanem področju naša občina in naši občani zahvalili 
tako, da bi mu ob enem od naslednjih občinskih praznikov 
posthumno podelili naziv častnega občana (kakor morda še 
kakemu našemu že pokojnemu znamenitežu).     

Jože Vugrinec

Kulturne drobtinice

napori in pomanjkanjem denarja v 
Moravskih Toplicah (1960-1962) in 
z največjimi  v Selu. Tu se je gradnja 
omenjenih cerkva najbolj zavlekla. 
Temeljni kamen zanjo je bil namreč 
postavljen že 1939. leta, dokončno 
pa je bila zgrajena šele v letu 1966. 
V mesecu juliju tega leta je bila tudi 
blagoslovljena in predana svojemu 
namenu.  Veliko, ogromno  delo, 
posebej še, če upoštevamo tudi 
obnovo  in gradnjo župnišč in dru-
gih objektov. Preveč za eno človeš-
ko življenje, za enega človeka.       

Pred leti nam je z velikim spošto-
vanjem  in ljubeznijo do očeta v 
Pokrajinski in študijski knjižnici 
Murska Sobota govoril o njem  sin 
Gustav Skalič (1932-2015), tudi nje-
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Dogodki v Galeriji Murska Sobota
14. september, ob 18. uri odprtje nove razstave dveh 
umetnikov iz partnerskega mesta Ingolstadt: Viktor 
Scheck – slike in Babette Ueberschär – skulpture.
Umetnika bo predstavil kulturni referent mesta Ingolstadt, g. 
Gabriel Engert. Razstavo bo odprl župan MO Murska Sobota, 
dr. Aleksander Jevšek.

Na ogled v Pomurskem muzeju Murska Sobota

Kulturne drobtinice /  TIC-ova stran

Na ogled bo do 24. oktobra 2018.
V četrtek, 20. septembra, vodstvo po obeh razstavah, in sicer 
ob 10. in 17. uri.

V Tednu otroka (1. –5. oktober ) nudijo brezplačen obisk 
razstav in ustvarjanje za družine v Ateljeju Pike in Packa.

Stalna razstava
Občasna razstava Za vedno na Ple-
sah in občasna razstava Čez ta prag 
me bodo nesli, ko zatisnil bom oči.
  

September 2018 v PMMS:
Dogodek ob Evropskih dneh judovske 
kulture, sreda, 5. 9. ob 18. uri.

Oktober 2018 v PMMS:
Odprtje razstave o zgodovini soboške-
ga gradu, četrtek, 18.10., ob 17. uri, v 
okviru SI-AT projekta 321 GO.

Na literarni natečaj TIC Moravske Toplice »Romanska selanska 
rotunda v besedi« prispelo 20 različnih literarnih del
Da je romanska rotunda v Selu zanimiva tudi za literarne 
ustvarjalce, dokazuje soliden odziv avtorjev, ki so se z lite-
rarnimi deli odzvali na literarni natečaj, namen katerega je 
bil zbrati besedila na temo rotunde. Na natečaj, ki je bil ob-
javljen med aprilom in avgustom letos, je prispelo kar 20 
različnih besedil, vsa besedila bodo objavljena v zborniku. 
Med prispelimi vsebinami bodo avtorji najboljših literarnih 
del nagrajeni (nagrade zagotovi Občina M. Toplice):  

1. nagrada: bon v vrednosti 100,00 evrov
2. nagrada: bon v vrednosti 70,00 evrov
3. nagrada: bon v vrednosti 50,00 evrov

Zmagovalce bo tričlanska žirija (v sestavi literatov Lučke Zor-
ko Titan, Marka Bunderle in Denisa Škofiča) razglasila na glas-
beno-literarnem dogodku, ki bo v soboto, 22. septembra 
2018, ob 17. uri v romanski rotundi v Selu. Za glasbeno 
vzdušje bosta poskrbela Darko Kržanko (cimbale) ter Valerija 
Šömen (čelo), besedila bosta brala literata Robert Titan Felix 
in Lučka Zorko. 

Na ta edinstven in prav poseben dogodek že sedaj prisrčno 
vabimo vse ljubitelje besedne umetnosti. 

Občina Moravske Toplice vstopila v 
Zeleno shemo slovenskega turizma
JZ TIC Moravske Toplice je v sodelovanju z Občino Mora-
vske Toplice prijavil destinacijo Moravske Toplice na četrti 
nacionalni poziv Slovenske turistične organizacije za pospe-
ševanje vpeljevanja trajnostnega poslovanja v turizmu, ime-
novan Zelena shema slovenskega turizma – Slovenia Green. 
Shema do danes združuje že 23 destinacij, 20 ponudnikov 
in 3 parke z uspešno pridobljenim znakom Slovenia Green.
S pridobljenim znakom Slovenia Green Destination se želi-
mo na slovenskem, evropskem in globalnem trgu pozicio-
nirati kot okolju in družbi prijazna destinacija.
Zelena (okoljsko in družbeno odgovorna) destinacija ni ne-

kaj, kar je projekt, naloga oziroma odgovornost zgolj turi-
stične organizacije. Je nekaj, kar lahko dosežemo samo vsi 
skupaj – vsi deležniki v destinaciji, tako v javnem, nevla-
dnem kot zasebnem sektorju – in to ne samo v turizmu, 
temveč na vseh področjih delovanja. Nenazadnje pa so v 
tem procesu ključni tudi vsi, ki v destinaciji živijo. Izrednega 
pomena je namreč, da je destinacija najprej prijetna in pri-
jazna za vse, ki tu delamo in živimo. S tem bo takšna tudi za 
ljudi, ki nas obiščejo.
Več informacij na spletni strani www.moravske-toplice.
com. 
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TIC-ova stran

Poletni turistični utrinki Iz Moravskih Toplic

V TIC Moravske Toplice med tujimi turisti porast 
Belgijcev in Nizozemcev
TIC Moravske Toplice je v poletni turistični sezoni poleg 
nemško govorečih turistov med tujimi turisti v juliju obi-
skalo največ Čehov, Belgijcev in Francozov, v avgustu pa je 
turistično-informativni center beležil porast Belgijcev, Ni-
zozemcev ter Italijanov. TIC so obiskali tudi obiskovalci iz 
Izraela, Savdske Arabije, Mehike in ZDA.  

Veselo vzdušje in Poletni sobotni večeri v Mora-
vskih Toplicah
TIC Moravske Toplice je v poletni turistični sezoni z orga-
nizacijo Poletnih sobotnih večerov v Moravskih Toplicah 
poskrbel za glasbeno in kulinarično popestritev julijskih ter 
avgustovskih toplih sobotnih večerov, ki so bili zanimivi tako 
za turiste kot tudi domačine. 
V glasbenem programu so na odru pod zvezdastim šotorom 
na zelenici pri Mercatorju nastopili Ansambel Aktual, An-
sambel Bekš, Duo Mystica (Monika Novak, Miran Čarni), 
harmonikarja Domen Baša in Matija Berden, Folklorna 

Javni zavod TIC Moravske Toplice  
z novim vodstvom
Na podlagi javnega razpisa in v skladu s postopkom o ime-
novanju direktorja je bila za obdobje največ do enega leta 
za vršilko dolžnosti direktorja javnega zavoda TIC Moravske 
Toplice imenovana mag. Sonja Bily. Kontakt: mag. Sonja Bily, 
v. d. direktorja JZ TIC Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 
Moravske Toplice, tel.: 02 538 16 61, mobitel: 031 371 997, 
e-naslov: sonja.bily@moravske-toplice.com.

skupina KUD József Attila Motvarjevci,  vokalistka Ka-
tarina Šebök ter kitarist Nino Doto. 
Za kulinarično popestritev so poskrbeli člani KS Krnci s ponud-
bo bograča, člani DU Moravske Toplice s sveže pečenimi po-
gačami, predstavnice DKŠT Žlaki Sebeborci ter članice KTD 
Puconci s ponudbo dödölov, predstavniki KS Filovci z društvi 
s pripravo langašev in palačink, člani KTD Mali rijtar Tešanovci 
s pajanim krüjom in drugimi dobrotami ter VSD Filovci s po-
nudbo žlahtne kapljice. Na stojnici Ljubljanskih mlekarn pa so 
se obiskovalci lahko zastonj posladkali s sladoledom Planica v 
fotoprikolici, kjer so obiskovalcem natisnili tudi selfie.

Povabilo h glasovanju za
Moravske Toplice 
V teku je glasovanje za NAJ lepši – NAJ gostoljubnej-
ši zdraviliški kraj in za priznanje Moja dežela – lepa in 
gostoljubna, ki ga v okviru istoimenskega projekta podeljuje 
Turistična zveza Slovenije.
Svoj glas za MORAVSKE TOPLICE med zdraviliškimi kraji 
lahko oddate na spletni strani: www.turisticna-zveza.si/
glasovanje-2018.
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Po poteh odličnosti

»Želim si več povezovanja med 
malimi ponudniki v regiji«
Valentina Šeruga Lazarovski je po poklicu doktorica ve-
terinarske medicine. Varno državno službo je menjala za 
svoje sanje – Kmečko sirarno Gorički raj. In kljub vsem 
preprekam ji uspeva!

Valentino najprej povprašamo, od kod ideja za sirarno. 
Pove nam, da je ugotovila, da v domači ponudbi manjkajo 
dobri mlečni izdelki, prav tako pomemben razlog pa je bilo 
opuščanje kmetovanja, kar je posledično prineslo dosti za-
raščenih površin na Goričkem. Po besedah podjetnice te 
živali sicer niso tradicija v naših krajih, so pa dobri čistilci 
zaraščenih površin. Poleg tega od njih dobiš surovino, iz 
katere lahko narediš mlečni izdelek. Trenutno imajo okoli 
50 ovc in koz, ki se pasejo na površinah v Kančevcih, kar 
pa ne zadostuje za njihovo pridelavo mlečnih izdelkov. 
Valentina nam nato spregovori o začetkih samostojnega 
podjetništva: »Včasih sem delala v državni službi, vendar 
nisem imela veselja do tega dela. Ko sem rodila druge-
ga sina, sem si mislila, kaj pa če bi v življenju delala še kaj 
drugega.« Veliko ljudi ni moglo verjeti, da je pustila var-
no državno službo in se lotila nečesa novega. Podjetnica 
tudi iskreno pove, da je imela težko življenje, izgubila je 
vse. Pred veliko spremembo v njenem življenju se je borila 
tudi z odvisnostjo od alkohola, ki jo je uspešno premagala!  
Mama dveh sinov ima veliko poslovnih idej. V sme-
hu pove, da ji včasih pravijo, da se naj malo usta-
vi. Prav zato težko gleda mlade ljudi, ki so brez elana.  
V njihovi sirarni delajo domači in imajo dva zapo-
slena, občasno pa jim pomaga še ena penzionistka.  
Sirarna se lahko pohvali s kar nekaj posebnostmi. Ena izmed 
njih je tudi v tem, da so prostori v vaško-gasilskem domu v 
Ratkovcih, ki je bil prej skorajda obsojen na propad. Ko so 
v enem delu naredili sirarno, je prišlo do prenove celotne 
stavbe s strani naše občine. V njej je sedaj tudi kuhinja, ki ima 
registracijo za pridelavo sadja in zelenjave. Njihovi mlečni 
izdelki so iz treh vrst mleka (kozje, ovčje, kravje), mleko pa je-
mljejo od kmetov, ki doma nimajo dosti živali in le-te večino-
ma krmijo, kot so jih krmili včasih. Zadnja 2–3 leta delajo ve-
liko jogurtov, za katere Valentina pove, da v njih ni »nobene 
industrijske sadne maze. Vse sadje kuhamo sami in mešamo 
v jogurte. Edini konzervans je hladna veriga, drugih ni, zato 
so izdelki čisto drugačni.« Pohvalijo se lahko z dvema novi-
ma izdelkoma, jogurtovo gibanico in koruzno zlivanko, ki ju 
občasno prodajajo tudi v Hoferju. Njihove izdelke pa lahko 
kupite tudi v velikih trgovskih verigah Mercator, Tuš in Spar.  
Valentina zelo lepo povzame svoje delo: »To smatram 
kot eno umetniško delo, ob tem pa imam toliko strokov-
nega znanja, da vem, kaj si lahko dovolim, do kje lahko 
grem. Kaj je varno v odnosu do živali in do tega, da de-
laš mlečni izdelek.« Valentina tudi poudari, da vse dela-
jo ročno: »Če nekaj naredi roka, ne stroj, je to nekaj čisto 

drugega.  Zato ko pridem na kmečki turizem in dobim 
pohani zrezek in pomfrit, sem zelo razočarana.« Podjetnica 
z vizijo namreč zelo spoštuje in zagovarja lokalno in do-
mače. Ob tem pravi, da bi mali ponudniki v regiji morali 
več narediti, se bolj povezati in skupaj nastopiti na trgu. 
Ko jo vprašam, če rada to dela, mi brez oklevanja odgo-
vori, da ja, zelo. »Včasih me kdo vpraša, če sem zato ho-
dila v šolo, da sedaj stojim za pultom na tržnici. Jaz pa 
rajši delam to. Ni lepšega kot, ko ti stranka, ko si utrujen 
ali imaš slab dan, kaj lepega napiše ali pove, kako ji je 
dober tvoj izdelek, in spet dobiš energijo, da greš dalje.« 
Ko Valentino na koncu povprašam, kaj svetuje mladim, ki si 
želijo uresničiti svoje sanje o lastnem podjetju, le-ta pove, 
da potrebujejo »dobro idejo, vztrajnost, da takoj ne izgubiš 
volje pri ovirah, ker teh je dosti, da ne poklekneš. Če nimaš 
ekonomskih znanj, si poskusiš poiskati nekoga, ki to obvla-
da. Ob vsem tem pa moraš biti nekoliko drugačen od že 
obstoječe ponudbe.«

Janja Adanič Vratarič

Stremijo k inovativnosti, saj Valentina pravi, da le z drugačnostjo 
ostaneš na trgu
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PRAVILNO GESLO NAGRADNE KRIŽANKE 157. ŠTEVILKE GLASILA LIPNICA: LAKI ZA NOHTE
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence, ki prejmejo eno izmed treh nagrad (1 x gelni lak, 1 x 
ličenje, 1 x tretma z vitamini za nohte) v Anhyka studio v Tešanovcih: Jožica Celec, Ratkovci 8, 9207 Prosenjakovci (1 x gelni lak); 
Urška Horvat, Šolska Ulica 24, 9220 Lendava (1 x ličenje); Vida Berden, Filovci 136, 9222 Bogojina (1 x tretma z vitamini za nohte).
Nagrade z osebnim dokumentom po predhodnem dogovoru na tel. št. 070 655 456 prevzamete v Anchyka studio.

NAGRADNA KRIŽANKA: Kmečka sirarna Gorički raj
Kmečka sirarna Gorički raj tri, ki boste pravilno rešili križanko, 
nagrajuje z mlečnimi izdelki v vrednosti 15 €.   
Vljudno naprošamo, da nam na dopisnici pošljete GESLO križanke, 
vaše IME in PRIIMEK ter NASLOV do 5. oktobra 2018 na naslov: 
Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, 
s pripisom Nagradna križanka 158. Prijetno reševanje vam želimo!

Nagradna križanka



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

september 2018
PRIREDITEV DATUM IN KRAJ OPIS PRIREDITVE INFORMACIJE

Športne igre zaposlenih 1. 9. 2018, 9.00, M. Toplice Športne igre zaposlenih predstavljajo tekmovanje v 
petih olimpijskih športnih panogah.

Občinska športna zveza Moravske Toplice
Branko Recek, 041 389 905

4. tekmovanje v kuhanju 
bograča

1. 9. 2018, 13.00, 
Vaški dom Pordašinci 

Vsako leto se različne ekipe, sestavljene iz 
predstavnikov društev in organizacij iz domače 
občine, pomerijo v spretnosti kuhanja bograča. 

KTD Zvon Pordašinci
Jožica Sapač
041 225 382

Mednarodni nogometni turnir 
Čarda CU 2018 

1. 9.–2. 9. 2018, 
Športni center Martjanci Nogometni turnir mlajših selekcij. NK Čarda Martjanci, 041 478 683

www.nk-carda.com, trenerji.nkcarda@gmail.com

Septembrska turistična tržnica 

V septembru med četrtki in nedeljami, 
17.00–21.00, 
M. Toplice, zelenica pri hotelih  
Term 3000 

Tržnica z izdelki lokalnih ponudnikov, pridelovalcev, 
predelovalcev, rokodelcev in kmetov. 

TIC Moravske Toplice
02 538 15 20 

18. Pohod Gostilne Marič 1. 9. 2018, start ob 9.30 pred Gostilno 
Marič v Sebeborcih

Kulinarični pohod v dolžini 12 km, prijave med 9. in 
9.30. Startnina: 10,00 evrov. 

Gostilna Marič in DKŠT Žlaki 
Marjan Marič, 041 547 037

22. občinski praznik Občine 
Moravske Toplice 

8. 9. 2018, 15.30 pri igrišču v 
Motvarjevcih

Praznovanje ob občinskem prazniku (položitev 
temeljnega kamna za izgradnjo garderob ŠD, svečana 
seja, kulturni program, pogostitev in zabava).

Občina Moravske Toplice
 02 538 15 04

Festival 'ZVITOREPEC se vrača 
domov' 21. in 22. 9. 2018, Moravske Toplice 

Dvodnevni festival je namenjen vsem generacijam. 
V okviru festivala bodo potekale delavnice, razstave, 
predstave, bazar …  Operacijo sofinancira Evropski 
sklad za regionalni razvoj in Republika Slovenija v 
okviru operacij za uresničevanje ciljev Strategije 
lokalnega razvoja »LAS Goričko 2020«  preko ukrepa 
CLLD.

Sodelovanje OŠ, vrtcev, NVO, Občine Moravske 
Toplice, TIC Moravske Toplice, Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Občine Moravske Toplice itd.

Literarno-glasbeni večer z 
razglasitvijo nagrajencev 
literarnega natečaja 
»Romanska selanska rotunda 
v besedi« 

22. 9. 2018, 17.00, 
Selo, v romanski rotundi 

Razglasitev nagrajencev literarnega natečaja. 
Branje besedil: Lučka Zorko, Robert Titan Felix. Glasba: 
Darko Kržanko (cimbale), Valerija Šömen (čelo). 

TIC Moravske Toplice
02 538 15 20 
040 829 870 

Evropski teden športa 22. 9.–30. 9. 2018, različna naselja v 
Občini Moravske Toplice

Evropski teden športa je pobuda Evropske komisije za 
spodbujanje športa in telesne dejavnosti v Evropi.

Občinska športna zveza Moravske Toplice
Branko Recek, 041 389 905

Rusko kegljanje 22. 9. 2018, 10.00, Noršinci, pri Vaško-
gasilskem domu Noršinci  

Krogla na vrvici pri ruskem kegljanju mora keglje 
zadeti od zadaj. 

Občinska športna zveza Moravske Toplice
Branko Recek, 041 389 905

Teniški turnir 23. 9. 2018, 9.00, M. Toplice Turnir žrebanih dvojic. 
Prijave sprejemajo do 21. 9. 2018 (Bojan Berden). 

Teniško društvo Perunika 
Bojan Berden, 041 611 612 

Dnevi odprte njive 2018 23. 9.2018, 10.00, Fokovci, domačija 
Bači 

Javna skupinska ročna žetev nasada industrijske 
konoplje, sončnic in lana. Kulinarični prigrizek gratis. 

Društvo Panonetum: Pot k samozadostnosti 
www.panonetum.org

Nogometna tekma – 
superpokal 26. 9. 2018, 10.30, Filovci Superpokal lige malega nogometa Moravske Toplice. Občinska športna zveza Moravske Toplice

Branko Recek, 041 389 905
Ob Svetovnem dnevu turizma – 
Dan odprtih vrat v romanski 
rotundi 

27. 9. 2018, 10.00–18.00, 
Selo – rotunda Prost vstop v rotundo ob Svetovnem dnevu turizma. TIC Moravske Toplice

02 538 15 20 

Mini olimpijada 29. 9. 2018, 9.00, 
DOŠ Prosenjakovci

Otroci, ki obiskujejo prvo triado devetletne osnovne 
šole, spoznajo različne športne discipline.

Občinska športna zveza Moravske Toplice
Branko Recek, 041 389 905

Golf turnir za pokal OŠZ 
Moravske Toplice 

28. 9. 2018, 9.00, M. Toplice, igrišče za 
golf Livada  

Tradicionalni  golf  turnir poteka v smislu  druženja  
igralcev  golfa,  ki  so  na  različne  načine  povezani  z  
občino in občani.  

Občinska športna zveza Moravske Toplice
Branko Recek
041 389 905

oktober 2018

3. prekmurski mali maraton 7. 10. 2018, 10.30, 
Moravske Toplice, Terme 3000

Proge: Mali maraton (21 km), Moravski tek (11 km), 
Rekreativni tek (5,5, km) in Tek štrkcev. 
Prijave: www.prekmurskimaraton.com

Občinska športna zveza Moravske Toplice
Branko Recek
041 389 905

Zaključna dela v Bogojinskem 
ogračeku 17. 10. 2018, Bogojina Čiščenje vrta in priprava gredic na zimsko 

mirovanje. 
TD Bogojina
Polde Kočar, 031 234 812

Viničarski pohod 
21. 10. 2018, 10.00, Ivanovci, start 
pred okrepčevalnico Viničarija, zajtrk 
od 8.30 naprej 

Pohod v dolžini 9 km. Startnina: 9,00 evrov (zajema 
zajtrk, popotniško okrepčilo, topel obrok). 

Okrepčevalnica Viničarija
041 343 432
vinicarija.goricko@gmail.com

Krompirjeva turistična tržnica Krompirjeve počitnice 
29. 10. 2018–2. 11. 2018 Tržnica z izdelki in pridelki lokalnih ponudnikov. TIC Moravske Toplice

02 538 15 20 

Dan odprtih vrat vinskih kleti 

31. 10. 2018, 15.00-21.00, start v 
Moravskih Toplicah vsako polno uro 
(pred hotelom Ajda, pred hotelom 
Vivat), pri Cvetličarni Lanen cvet)

Organizirana krožna vožnja do petih ponudnikov 
kakovostne kulinarike in vinske kapljice na relaciji 
M. Toplice–Suhi Vrh–Bogojina–M. Toplice. 

TIC Moravske Toplice 
02 538 15 20


